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Para esta edição da revista Fórum, a primeira a 
ser publicada pela nova diretoria da entidade, 
escolhemos como tema a valorização da 
carreira da magistratura. 

Sob diferentes aspectos e opiniões, o assunto é 
abordado com o propósito principal de mostrar o atual 
cenário de nossa profissão e os possíveis caminhos para 
resgatar todas as prerrogativas que se encontram como 
que paralisadas no tempo, pressionadas pelas demandas, 
massacradas pelo excesso de atividades que cada um de 
nós tem que administrar no dia a dia de trabalho.

EDITORIAL

Momento de resgate

Rossidélio Lopes
Presidente da Amaerj

Conversamos com magistrados, que trouxeram 
suas opiniões e artigos, para compor um mosaico de 
perspectivas. Completado, este quadro poderá dar um 
novo colorido às nossas propostas de luta em defesa da 
magistratura. 

Entre as reportagens desta edição, gostaria de destacar 
a matéria de capa, que começa apontando as diferenças 
abismais no cenário sociopolítico do ano de 1979, quando 
foi sancionada a Lei Orgânica da Magistratura Nacional 
(LOMAN) e a atualidade.  Nesse período de pouco mais de 
30 anos, assistimos ao fim do regime militar, a abertura 
democrática e a promulgação de uma nova Constituição 
Federal. Não é preciso ser um observador detalhista para 
perceber as dificuldades que se impõem aos profissionais 
do Poder Judiciário, que têm de exercer suas atividades 
com base em uma lei que está em descompasso com os 
as prerrogativas e anseios sociais da atualidade. 

Por essa ótica, já é possível perceber que a presente 
edição pretende fazer um amplo levantamento das atuais 
necessidades da carreira da magistratura, propondo, por 
fim, um resgate de valores. Este é o nosso momento, para 
o qual convidamos a todos para participarem com suas 
ideias e sugestões.

Boa leitura.
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CAPA

Quando foi sancionada, em março de 1979, 
a Lei Orgânica da Magistratura Nacional 
(LOMAN) atendia determinadas diretrizes 
que em muito se diferem da sociedade na 

qual vivemos hoje. Naquela época, era o regime militar 
que vigorava no País. E agora, mais de duas décadas 
após a aprovação da Constituição de 1988, um marco 
do retorno da democracia ao Brasil, os profissionais do 
Poder Judiciário têm de exercer suas atividades com base 
nessa mesma lei, que está em descompasso com as 
prerrogativas e anseios sociais da atualidade. Dentre as 
divergências que surgem nessa comparação de períodos 
históricos – em que também são díspares os cenários 
político-econômicos –, destacam-se os mecanismos a 
serem revistos na valorização do profissional responsável 
pelo cumprimento das leis: o magistrado.

Muito além da toga, da conduta e demais 
características que distinguem a figura do magistrado, 
esse profissional carrega em seus ombros a enorme 
responsabilidade de garantir o exercício da cidadania, 

Novos caminhos para  
a valorização da carreira  
na magistratura 
Antes de assumir um tribunal, o magistrado percorre um longo caminho que lhe 
possibilita construir sua carreira gradativamente, tendo como principais alicerces 
a teoria adquirida quando estudante e o fascínio pela profissão. Nossa reportagem 
entrevistou quatro magistrados, de diferentes gerações e áreas, para saber o que 
mais precisa ser incluído para que essa base dê resultados satisfatórios

Juliana Tavares

fator crucial para a plenitude de um estado democrático 
de direito. Paralelamente a isso e com o passar do tempo, 
a sociedade brasileira foi adquirindo mais conhecimento 
sobre as leis que regem nosso País. Ampliaram-se, 
igualmente, os caminhos de acesso à Justiça. Esse 
movimento fez o número de processos que chegam aos 
tribunais crescer sucessivamente, ano após ano. Por 
outro lado, a quantidade de magistrados aptos para lidar 
com tais demandas não acompanhou o mesmo ritmo. 
O resultado dessa equação pode ser visualizado no 
acúmulo de processos nos tribunais e na sobrecarga de 
trabalho dos próprios juízes.

Nesse contexto, a carreira construída pelo magistrado 
é um elemento fundamental para que ele disponha de 
mecanismos e competência suficientes para solucionar 
os desafios impostos pela rotina de trabalho. O juiz 
Antonio Henrique Correa da Silva, do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF-2), se deparou, ainda no início 
da carreira, com a aglomeração de processos. “Logo que 
assumi participei de um programa chamado ‘Projeto 

CAPA
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Zero’, concebido pelo então corregedor-regional da 
Justiça Federal, desembargador Alberto Nogueira, com o 
objetivo de zerar a conclusão de sentenças nas varas com 
alta taxa de congestionamento. Com muito esforço do 
então titular da 3ª Vara Federal, hoje ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, e de mais duas 
colegas de concurso, Lívia Ferreira e Márcia Nunes, 
conseguimos zerar a conclusão daquela vara”, relembra.

Quando estava prestes a concluir um ano naquela 
função, época que ficou marcada pelo processo de 
interiorização da Justiça Federal, Correa foi promovido 
para a Vara Federal de Itaperuna. Posteriormente, obteve 
uma remoção para a 5ª Vara Federal de Execução 
Fiscal da capital - onde permaneceu por quase onze 
anos. O magistrado se recorda que, naquela época, um 
grupo muito comprometido tomou várias iniciativas 
que levaram o Rio de Janeiro a assumir, em termos 
relativos, a liderança na arrecadação nacional. Foram, 
ao todo, quatro anos no TRF da 2ª Região, período que 
lhe trouxe significativa experiência e conhecimento das 
necessidades da justiça federal.

Tão vantajoso quanto se aprofundar em uma região 
específica, seja por escolha ou por consequência, é ter a 
oportunidade de atuar em várias cidades, lidando, assim, 
com assuntos e público diversificados. Foi dessa maneira 
que teve início a trajetória do desembargador José Carlos 
de Figueiredo, que ocupou o cargo de 1º vice-presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). 
“Inicialmente, fui juiz-titular da Comarca de Itaguaí, quando 
ainda era juízo único. Futuramente, por permuta, assumi 
a Comarca de Mendes, exercendo também a jurisdição 
nas Comarcas de Vassouras, Três Rios, Volta Redonda 
e Piraí, haja vista que existiam muitos cargos vagos não 
providos pelo tribunal com a necessária celeridade”, 
conta Figueiredo. Após uma promoção que o levou para a 
Comarca de Nova Iguaçu, o magistrado foi, por remoção 
dessa última, juiz da 4ª Vara Cível de São Gonçalo, depois 
juiz da 2ª Vara Cível da Ilha do Governador, da 5ª Vara de 
Família, da extinta Vara de Acidentes do Trabalho e 8ª 
Vara Empresarial - antiga Vara de Falências -, ocasião na 
qual foi promovido ao Tribunal de Justiça.

Outra magistrada que começou sua carreira atuando 
no interior fluminense foi a desembargadora Ana Maria 
Pereira de Oliveira, presidente da Comissão Judiciária de 

Arquivo pessoal

Juiz Antonio Henrique Correa 
da Silva, do TRF-2

Articulação dos Juizados Especiais (COJES). “Entrei no 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em junho de 1990 
e trabalhei no interior, em Volta Redonda. Depois, com o 
tempo, fui chegando perto da capital. Mas antes disso fui 
titular de uma comarca de juízo único, durante um curto 
período de tempo, na sequência fui para Nova Iguaçu, 
São João de Meriti e só então para a capital”, explica 
Ana Maria. “Na capital, fui juíza regional e substituía os 
colegas que estavam de férias ou afastados por algum 
outro motivo”, completa.
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Nova geração de magistrados
Com o intuito de aperfeiçoar as aptidões dos 

profissionais do Direito que almejavam ingressar na 
magistratura, começaram a surgir, no final da década de 
1980, as primeiras Escolas da Magistratura – que tinham 
como base a LOMAN e contemplavam, principalmente, 
o que está disposto no artigo 87 referente à seleção de 
juízes para os tribunais com base no seu merecimento. 
No Rio de Janeiro, a primeira Escola da Magistratura foi a 
Emerj, criada em dezembro de 1988, que possibilitou aos 
interessados na área uma oportunidade de se prepararem 
para o que estava por vir. Segundo o juiz Antonio Henrique, 
as escolas têm como missão fundamental a criação de 
uma cultura da jurisdição pensada academicamente. 
“Também podem colaborar com a formação da imagem 
institucional do Poder Judiciário perante a sociedade, 
dialogando com os principais atores sociais em temas 
relevantes. Trabalho desde 2005 na Emerj e sei como ela 
é estrategicamente importante para o Poder Judiciário 
do Estado do Rio de Janeiro”, analisa Correa. Quem 
compartilha dessa opinião é o ex-vice-presidente do 
TJ-RJ, que reforça outras características cruciais. “A 
Escola da Magistratura deve ser celeiro de insopitáveis 
estudos e pesquisas, no sentido de permitir que o juiz 
se atualize, se integre com seus pares e acompanhe a 
evolução social do meio em que ele exerce a sua atividade”, 
reflete o desembargador José Carlos de Figueiredo.

Por sua vez, a presidente do Cojes destaca a importância 
de existir um lugar onde os profissionais possam mergulhar 
na realidade da magistratura. “Um estudante de Direito tem 
uma visão do todo, mas não conhece plenamente todas 
as profissões disponíveis nessa área. Por isso, quem tem 
a possibilidade de cursar uma Escola da Magistratura, nos 
moldes que elas existem hoje, tem a chance de conviver 
com magistrados e compreender melhor essa tarefa. O que 
vai contribuir, consequentemente, para a união do aspecto 
prático com toda a teoria adquirida durante a graduação”, 
avalia a magistrada.

Um exemplo que ilustra as vantagens de cursar 
a Escola da Magistratura vem do juiz William Satoshi 
Yamakawa, de 26 anos, que se capacitou para atuar na 
Comarca de Paraty, onde está desde outubro do ano 
passado. “Durante os quatro meses de curso que fiz na 
Emerj nós, os novos magistrados, auxiliávamos os juízes 
mais experientes para aprender como deve ser a prática 
e a conduta do magistrado. Após esse período inicial, fui 
designado para atuar na Comarca de Paraty”, relata o juiz. 

Para ele, as Escolas da Magistratura devem cumprir o 
papel de valorização da categoria e de ceder um espaço 
para o debate e construção de novas ideias nesse sentido. 
“A Emerj é um exemplo a ser seguido porque sempre 
oferece cursos em diversas áreas e com excelentes 
profissionais, além de ser dirigida por pessoas abertas ao 
diálogo”, avalia Yamakawa.

A proporção do ambiente de trabalho pouco favorável 
para o magistrado, entretanto, acabou ganhando força e 
chamando a atenção do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que, no seu “Programa de Valorização: Juiz 
Valorizado, Justiça Completa”, lançado em 2012, tem 
como um dos principais eixos a formação ética dos 
magistrados (confira na página 13 as proposições que 
foram sugeridas nas reuniões de 2013).

Percepções dos iniciantes
Independentemente da área do Direito na qual atue, 

a fase inicial da carreira na magistratura vem sempre 
carregada de dúvidas e receios decorrentes do novo desafio 
proposto. Para o desembargador José Carlos de Figueiredo, 
a dificuldade essencial foi ingressar na magistratura sem 
um treinamento prévio para a função. “Na minha época 
não havia uma Escola da Magistratura que nos orientasse 
no início da carreira. Uma vez aprovado no concurso, o 
magistrado entrava imediatamente em exercício, em uma 
comarca do interior, isolado e sem muitas informações 
acerca de outras atribuições absolutamente diversas 
daquelas para as quais estava habilitado pelo certame”, 
afirma o desembargador. “Além da função judicante, o 
magistrado assume obrigações administrativas, eleitorais 
e atividades de fiscalização de cartórios extrajudiciais. O 
isolamento era, na minha época, absoluto. Além disso, o 
magistrado não dispunha de assessores ou secretários. 
Os recursos eram mínimos. Todas as decisões eram 
datilografadas em antigas máquinas e pelo próprio 
magistrado”, acrescenta José Carlos.

O juiz do TRF da 2ª Região também passou por 
adversidades, definidas por ele como “notadamente 
materiais”. “A expansão da Justiça Federal, que estava a 
pleno vapor na época, não foi seguida de uma ampliação, 
no mesmo ritmo, do espaço das varas. Houve um 
período em que tive de levar os processos para casa, 
pois não havia espaço físico para ficar na Justiça, onde 
havia duas varas ocupando o espaço de uma”, lembra-
se Antonio Henrique frisando a influência que outras 
experiências no Judiciário lhe propiciaram. “Dificuldades 
da inexperiência eu pude sanar com o contato que tive 
anteriormente, quando fui defensor público com grandes 
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juízes de direito, como o presidente da Amaerj, Rossidélio 
Lopes, e os magistrados Paulo Roberto Corrêa e Cairo 
Ítalo França David, que certamente ajudaram a moldar 
o juiz que eu seria tempos depois”, observa em tom de 
agradecimento.

Sendo hoje responsável pelo COJES, a desembargadora 
Ana Maria Oliveira conta que, paralelamente à sua atuação 
no interior fluminense, sempre teve contato com as turmas 
recursais dos Juizados Especiais. Mas, mesmo com essa 
bagagem e conhecimento, ela afirma que encontrou 
empecilhos quando assumiu seu atual cargo. “Quando 
tudo isso começou era um procedimento novo, com uma 
audiência mais simples, sem a formalidade com a qual os 
magistrados estão acostumados a ver. E tinha ainda as 
condições materiais que não eram tão boas quanto são 
atualmente. Não havia a informatização que existe hoje, 
então tudo era um pouco mais difícil naquele sentido”, 
explica a magistrada. Para ela, quando se compara o 
panorama daquela época com o atual, a mudança básica 
é visível no comportamento dos cidadãos. “Notamos, ao 
longo do tempo, que as pessoas ingressavam sozinhas 
com as ações. Não procuravam advogados, porque até 
20 salários você poderia ingressar sem advogado. Então, 
quando tudo isso começou, as pessoas vinham muito 
sozinhas, e hoje vemos que as demandas são, em mais de 
90% dos casos, ações propostas por advogados, com as 
partes devidamente representadas judicialmente, mesmo 
nas causas em que elas poderiam vir sozinhas.”

Já na Comarca de Paraty, o juiz William Yamakawa 
identifica três obstáculos centrais: o volume de trabalho, 
a diversidade de matérias e a carência de recursos. “Com 
relação ao volume de trabalho, não há muito o que falar 
porque é uma realidade enfrentada pela maioria dos 
magistrados. A diversidade de matérias exige o constante 
estudo e a atualização em diversas áreas, o que é 
dificultado pela falta de tempo. A carência de recursos 
pode ser observada na quantidade de servidores que estão 
lotados na Comarca, sendo um número incompatível 
com a distribuição mensal de processos e com o acervo 
acumulado ao longo dos anos, mas essa também é a 
realidade de tantas outras”, comenta.

Herança positiva
Apesar dos contratempos, todos os magistrados 

reconhecem que o diferencial que cada cargo  agrega não 
se resume unicamente ao currículo que é construído, mas 
se expande para o desenvolvimento do know-how em 
suas respectivas comarcas. “A experiência jurisdicional 
no interior do Estado é bem diferente daquela que 
vivenciei durante os quatro primeiros meses na Capital 
do Estado”, comenta Yamakawa. “No interior do Estado, 
principalmente nos juízos únicos, o magistrado convive 
com demandas de diversas matérias todos os dias. Posso 
dizer que é uma oportunidade única de aprendizado e, 
também, uma grande responsabilidade”, avalia o juiz. 
Para ele, a principal vantagem de se trabalhar no interior 
é vivenciar a rotina do município e entender os conflitos 
originados da cultura local. “O trabalho também é 
gratificante porque podemos ver as consequências diretas 
das decisões judiciais. Além disso, podemos participar de 
outras atividades que não estão necessariamente ligadas 
ao exercício da jurisdição”, complementa.

O juiz Antonio Henrique Correa, contudo, acentua a 
pluralidade de assuntos tratados quando um magistrado 
atua na Justiça Federal. “O juiz federal pode iniciar o dia 
examinando um caso de servidor público, passar por 
questões relativas a patrimônio histórico e meio ambiente, 
e terminar a jornada à luz do Estatuto do Estrangeiro. É 
uma complexidade desafiadora, que nos impele ao estudo 
constante”. Ao analisar os benefícios da profissão, Correa 
utiliza um exemplo que define como “o maior prazer de 
um juiz”, que o faz “ir realizado para casa todos os dias”. 
Em suas próprias palavras: “a certeza de ter decidido 
determinado processo da melhor forma, considerando Juiz William Satoshi Yamakawa, do TJ-RJ

Arquivo pessoal
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os argumentos apresentados por todas as partes e 
aplicando o melhor direito. Essa sensação é aprofundada 
quando o juiz tem contato com a realidade por trás do 
papel, ouvindo as pessoas e fazendo inspeções pessoais. 
É o que faço sempre que posso, muito embora nos 
processos da Justiça Federal a prova documental tenha 
uma proeminência natural”, pondera o magistrado. 

A proximidade do juiz com o jurisdicionado, na opinião 
do desembargador José Carlos Figueiredo, é um dos 
privilégios ocasionados pelo exercício da magistratura em 
juízo único. “Isso propicia um conhecimento maior dos 
fatos que circundam o caso concreto. Como a competência 
é plena, o magistrado precisa se esmerar nos estudos 
e se humanizar diante de um vasto rol de conflitos e de 
significativo alcance social”, constata Figueiredo. Quando 
esteve à frente do cargo de 1º vice-presidente do TJ-RJ, o 
magistrado afirmou que “a ampla competência da justiça 
comum enseja àqueles que exercem a judicatura uma 
ampla gama de conhecimento e experiências práticas 
indescritíveis, mormente nas Comarcas do Interior face ao 
exercício de um múnus público relevante e eminentemente 
técnico, com significativas repercussões sociais”, reflete.

Pró-atividade, criatividade e senso de gestão são, para 
a desembargadora Ana Maria Oliveira, atributos primordiais 
para o magistrado de Juizados Especiais, visto que esse 
profissional é desafiado a encontrar soluções rápidas a 
cada nova audiência. Ela destaca, como uma vantagem 
pessoal na área, a vasta experiência que adquiriu. 
“Trabalhei como juíza auxiliar na gestão que implantou 
o Juizado Especial aqui no Rio de Janeiro. Então, foi 
naquele período que comecei a trabalhar com as Turmas 
Recursais e depois participei da Comissão de Juizados 
Especiais. Enfim, é uma lei inovadora, que permitiu um 
acesso maior das pessoas ao Poder Judiciário. Foi essa 
a minha ‘paixão’ pelo sistema dos Juizados Especiais”, 
ratifica  a magistrada. Outra utilidade resultante da sua 
carreira no âmbito da defesa do consumidor é a percepção 
mais aguçada que alcançou nos últimos anos. “Hoje eu 
considero que consigo ser muito mais objetiva ao redigir 
um acórdão ou examinar um processo no tribunal. A 
sensação que tenho é que vou mais direto naquilo que 
preciso para compreender um processo, por exemplo. E 
outro ensinamento foi a busca da conciliação, de ouvir as 
partes e estar mais perto do jurisdicionado”, finaliza.

Novo Estatuto
O grande espaço temporal que separa a LOMAN das 

necessidades dos magistrados é diretamente proporcional 
às dificuldades com as quais esses profissionais precisam 

lidar  diariamente. Para o juiz William Yamakawa, é 
fundamental que o Supremo Tribunal Federal (STF) 
atenda as reivindicações feitas pelas associações da 
categoria. Para ele, os temas substanciais a serem 
abordados no processo de modernização do Estatuto 
da Magistratura são a valorização dos profissionais que 
trabalham na primeira instância, eleições diretas para os 
cargos administrativos dos tribunais e a probabilidade de 
participação na gestão orçamentária.

Quem também enxerga com aflição a maneira pela 
qual a atualização do Estatuto da Magistratura vem 
sendo conduzida é o juiz Antonio Henrique Correa, que 
adverte para as vicissitudes derivadas do envio de um 
único projeto ao Congresso Nacional. “Evidentemente, 
a magistratura passa por um momento de fragilidade 
em seu regime jurídico, não se sabendo ao certo quais 
seriam seus direitos, particularmente no aspecto 
remuneratório. Mas, por mais bem escolhido que seja o 
momento político, não creio que enviar um projeto novo 
de LOMAN seja a solução. O ATS voltará via emenda 
constitucional. As verbas indenizatórias podem ser 
previstas em leis estaduais e pela própria Lei Orgânica 
da Justiça Federal, cujo anteprojeto tramita pelo STJ. 
Então, eu ficaria mais tranquilo se o STF se dedicasse a 
enviar projetos de lei complementar com modificações 
pontuais na atual LOMAN, a fim de evitar que nos retirem 
as férias de 60 dias e a previsão para ajuda de custo 
para moradia - as poucas vantagens que ainda temos”, 
alerta. Para ele, os assuntos que devem figurar no topo da 
lista são a definição do regime jurídico remuneratório da 
magistratura - especificando verbas compatíveis com o 
regime de subsídio e nada menos do que o previsto para 
o Ministério Público e pela Resolução 33 do CNJ -, bem 
como a manutenção das prerrogativas da magistratura 
no nível que estão no momento atual.

Sobre a modernização da LOMAN, o desembargador 
José Carlos Figueiredo também mantém uma visão 
mais cética. “Desconheço as nuances dos trabalhos 
desenvolvidos pela Comissão. Todavia, tudo sinaliza para 
uma postura de desmerecimento da magistratura e para 
perdas significativas de conquistas históricas importantes 
não apenas para o Poder Judiciário, como também para 
a democracia. Os predicamentos da magistratura não 
são do magistrado e sim da sociedade que se pretende 
democrática”, esclarece ressaltando a expectativa de 
que a elevada Comissão possa resistir às pressões dos 
demais Poderes e reforçar as garantias fundamentais do 
magistrado, garantindo, por conseguinte, a independência 
e altivez do Poder Judiciário.
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De acordo com o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), nos últimos cinco anos 120 magistrados 
pediram exoneração, aproximadamente 328 se 
aposentaram antes de completar o tempo previsto e 
83 dos profissionais aprovados em concurso público 
desistiram de ingressar na magistratura. Esta foi 
uma das razões que levaram à criação do “Programa 
Valorização: Juiz Valorizado, Justiça Completa”, 
organizado e coordenado pelo CNJ. Após o calendário 
de reuniões promovidas no ano passado, a comissão 
definiu as seguintes preposições para o tema “Formação 

Ética e Teórico-Prática dos 
Magistrados e os Fins da Justiça. 
Papel das Escolas da Magistratura 
na Valorização da Magistratura” 
que, como o próprio nome diz, se 

aterá aos magistrados iniciantes na carreira:

• Autonomia financeira, orçamentária e pedagógica 
das Escolas, assegurando uma estrutura mínima 
para seu funcionamento através do cumprimento das 
resoluções aprovadas;
• Garantia de participação do magistrado na formulação 
curricular dos cursos, como forma de legitimação;
• Escolha direta dos dirigentes das Escolas, por todos 
os magistrados;
•  Criação de espaços, mecanismos de estímulo e 
incentivo às boas práticas e à publicação de pesquisa 
de estudos realizados pelos magistrados, incluindo 
a troca de boas práticas para a sua valorização em 
encontros periódicos presenciais ou à distância;
• Obrigação de destinação de recursos para as Escolas, 
em especial às Eleitorais;
• Integração das Escolas Judiciais dos diversos 
segmentos, com o reconhecimento das horas de 
participação em seus cursos de outras Escolas 
Judiciais;
• Reconhecer a existência de um direito à formação 
dos magistrados, por meio da realização de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão nas escolas, incluindo 
e valorizando um sistema formativo das escolas 
nacionais, explicitando sua idêntica importância à 
atividade jurisdicional e o processo formativo no papel do 
juiz na sociedade, bem como possibilitando a oferta de 
financiamento nos mesmos moldes que aos servidores 
públicos;

• Conhecer o público (ou seja, os juízes) e suas 
demandas tanto de formação quanto de participação 
em processos deliberativos;
•   Aproveitar a experiência dos aposentados nas 
atividades de conciliação e mediação de conflitos, bem 
como nas Escolas, para a realização de projetos sociais 
e contribuir para a melhoria da prestação jurisdicional e 
consequente valorização da magistratura;
• Participação das escolas nos encontros e projetos de 
qualidade de vida dos magistrados;
•   Ascensão das escolas judiciais e escolas da 
magistratura do planejamento e execução dos projetos 
desenvolvidos no programa de valorização;
•  Sugerir que o CNJ destaque uma verba específica 
anual para o programa de valorização do magistrado de 
modo a tornar o programa viável e permanente;
• Disseminação do ensino à distância (EAD) 
via normatização, permitindo às escolas o 
compartilhamento de estruturas dos cursos à distância 
das escolas judiciais;
•  Que os tribunais estimulem os magistrados a realizar 
cursos de pós- graduação Stricto Sensu (mestrado e 
doutorado);
• Participação efetiva das escolas judiciais ou de 
magistratura, quando atuarem por delegação, em todas 
as fases da realização dos concursos para ingressos na 
magistratura;
• Necessidade das escolas judiciais definirem os seus 
projetos pedagógicos e currículos;
• Oferta de vagas nos cursos promovidos pelas escolas 
judiciais para a participação de outros segmentos da 
sociedade;
• Dar efetividade às resoluções 126 do CNJ e suas 
modificações, bem como as resoluções 1 e 2/2011 da 
ENFAM;
• Incentivar a participação dos magistrados nos cursos 
de aperfeiçoamento contínuo;
• Dispensa do comparecimento forense do magistrado 
matriculado em cursos de capacitação, inclusive os 
feitos por teleconferência;
• Facultar o afastamento da jurisdição/distribuição dos 
diretores ou coordenadores das escolas judiciais;
• Sugerir às escolas nacionais o estabelecimento de 
um rol de competências e habilidades para contratação 
dos magistrados das escolas, bem como critérios 
republicanos de contratação desses professores. 

CNJ estabelece diretrizes para a formação dos magistrados
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ARTIGO

Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro 

Na Declaração de Independência dos Estados 
Unidos, de 4 de julho de 1776, redigida 
basicamente por Thomas Jefferson, está 
inscrito como postulado que as 13 colônias 

rompiam com a metrópole porque o rei da Grã-Bretanha, 
entre outros motivos, tentava impor sua tirania fazendo os 
juízes dependentes da sua vontade. Ali se lançava a semente 
da garantia fundamental de todas as pessoas de receber 
julgamento por um tribunal independente e imparcial para 
decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de 
qualquer acusação criminal, posteriormente reproduzida 
na Declaração Universal dos Direitos do Homem – 
aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia da 
ONU (Organização das Nações Unidas). A partir de então, 
a garantia se consolidou no mundo civilizado, integrando 
todas as constituições contemporâneas, ainda que muitas 
vezes agredida e violada por déspotas e ditadores de 
variados matizes e colorações políticas, supostamente 
afrontados pela sua atuação.

Tais considerações vêm a propósito de uma indagação 
que deve sensibilizar a todos, especialmente aos que 

Justiça e 
Independência

militam na área jurídica e, ainda mais especificamente, nas 
lides judiciais: será a independência dos juízes um elemento 
ainda essencial ao adequado cumprimento de sua 
relevante função social? Ou, pelo contrário, nestes tempos 
de globalização em que vivemos, terá essa independência, 
antes atributo primordial de qualquer julgamento, sido 
engolfada tanto pela tsunami da jurisdição massiva 
representada pelas súmulas com efeito vinculante, recursos 
repetitivos, etc., quanto pela necessidade de atender metas 
e outras exigências indevidamente centralizadoras do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)?

Veja-se que este Conselho já se arvora até, parecendo 
atender à justa indignação popular contra todas as 
formas de corrupção, a inquirir alguns tribunais sobre 
suposto percentual insuficiente de condenações em 
matéria de improbidade administrativa. Isto, obviamente, 
sem conhecer o conteúdo dos processos e ignorando 
que na quase totalidade dos casos o Ministério Público 
não recorreu da absolvição.

Assim, joga para a plateia, e não é à toa que a ex-
corregedora do CNJ, Eliana Calmon, já se aposentou 
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voluntariamente e surge como intrépida candidata ao 
Senado pela Bahia, sem um recatado período de quarentena 
e tendo utilizado a tribuna do Conselho para pavimentar 
sua pretensão.

Recentemente, o ministro Joaquim Barbosa, presi-
dente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, 
alçado à condição de celebridade nacional pela relatoria 
da AP 470 (mensalão), decreta a prisão de um dos 
condenados (deputado João Paulo Cunha, ex-presidente 
da Câmara Federal), mas não assina o mandado antes 
de se retirar para um período de férias, permitindo-se 
ainda, lá de Paris, criticar suposta omissão dos ministros 
Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, que não o 
assinaram por considerar que a tarefa caberia ao relator 
e não a seus substitutos na presidência. Ora, qualquer 
pessoa razoavelmente informada sabe que o juiz que 
decreta a prisão de condenado deve, como ato de ofício 
e, portanto, como dever que não pode ser esquecido, 
assinar o mandado, cuja preparação imediata não 
apresenta qualquer dificuldade, daí não ser confortável a 
versão apresentada pelo relator de não havê-lo assinado 
pelo início de férias no dia seguinte.

Por outro lado, a crítica pública e emitida do exterior 
a seus colegas de Corte, um deles vice-presidente, 
que agiram pela convicção de que a tarefa de assinar o 
mandado era do relator, atinge também a independência 

“Mais importante, entretanto, é a verificação de que tais agressões à 
independência dos juízes debilitam o próprio estado democrático de direito 
e ferem de morte os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição.”

judicial dos criticados, sendo mais um episódio de pressão 
agravado por se dirigir a juízes do STF.

Bem se vê que a independência judicial pode ser 
afrontada da primeira instância ao STF, devendo 
ser, como valor social e jurídico resguardado pela 
Constituição Federal, defendida, independentemente 
da origem das agressões, sejam internas ou externas 
ao Poder Judiciário, merecendo repulsa ainda maior 
quanto mais elevado o cargo ou posição jurídico-
política do autor do atentado.

Mais importante, entretanto, é a verificação de que tais 
agressões à independência dos juízes debilitam o próprio 
estado democrático de direito e ferem de morte os direitos 
fundamentais estabelecidos na Constituição, tentando 
fazer de juízes, cuja instituição, como qualquer outra, 
também apresenta suas máculas, burocratas de toga ou 
fantoches de um reino de faz-de-conta onde, mais do que 
os direitos individuais e coletivos, deve contar a vontade 
dos opressores. 

Até porque a democracia não convive com a ideia 
da transformação dos juízes, por vocação institucional 
destinados a garantidores dos direitos fundamentais da 
pessoa humana, em insetos gigantescos como aquele 
em que o gênio inquietante de Franz Kafka transformou 
o caixeiro-viajante Gregor Samsa na obra prima “A 
Metamorfose”.
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o futuro de sua família

está em suas mãos.

Associação dos Magistrados

do Estado do Rio de Janeiro

Melhores coberturas

Morte

Invalidez permanente por acidente (*) 

 Inclusão de cônjuge (*)

Auxílio funeral (*)

Menor custo.

   Tem menor custo, comparado às 

opções existentes no mercado.

Garanta o futuro da sua família fazendo agora um seguro de vida em grupo. 

Nós contratamos uma apólice coletiva desenvolvida sob medida para as 

necessidades de nossos sócios e que traz vantagens exclusivas. Veja:

Sorteio mensal!

Um sorteio mensal de R$ 10.000,00

para um sorteado!(*)

Todas as idades.

   Plano Master - 14 a 65 anos

   Plano Sênior - 66 a 80 anos           

(*) Apenas para associados do plano Master.

LIGUE

0800 771 1231

OU ACESSE:

WWW.SIENASEGUROS.COM.BR/AMAERJSEG
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ARTIGO

Milton Fernandes de Souza
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro

O ordenamento jurídico expressa os valores 
da sociedade e tem a principal finalidade de 
nela regular as relações sociais. E o principal 
papel do magistrado é justamente entender 

a finalidade social do ordenamento jurídico e, quando 
solicitado a fazê-lo, agir no sentido de realizá-la.

Não é tarefa nem tão simples e nem tão fácil. Para o 
exercício dessa tarefa, o magistrado necessita confrontar 
e ponderar o conjunto da sua experiência intelectual, das 
suas convicções pessoais, do seu conhecimento técnico 
e interpretar o ordenamento jurídico de forma a interligar 
os anseios da sociedade com o comando do texto puro da 
lei muitas vezes editado em realidade social passada sem 
permitir a anarquia ou o colapso do sistema legal.

A lei, quando acompanha a realidade social, alcança 
a sua finalidade e, justamente porque atende aos anseios 
da sociedade, não apresenta dificuldade de interpretação 
e aplicação.

Mas, porque se arrisca a eficácia da sua finalidade - 
bem regular as relações sociais -, o problema surge quando 
a norma foi editada e dirigida a uma realidade passada e 
distinta daquela contemporânea que deve regrar.

E abordaremos o tema apenas sob esse aspecto.
Os fatos sociais são dinâmicos e, como consequência, 

resultam nas constantes mudanças da sociedade e 
influem para tornar cada vez mais complexas as relações 
sociais. Com frequência, as alterações do ordenamento 

jurídico não acompanham esse dinamismo dos fatos 
sociais e a lei, quando editada em realidade distinta, 
apresenta-se incompleta para regular o incremento 
da complexidade das relações sociais oriundo dessa 
mudança na sociedade.

Nem todas as mudanças na sociedade são imediata-
mente perceptíveis. Algumas são lentas, graduais e exi-
gem um maior tempo de percepção. 

A tarefa do magistrado consiste em diminuir a 
lacuna entre a lei antiga e a nova realidade social. Nesse 
momento é que o magistrado emprega a sua experiência 
intelectual aí também considerada a sua própria vivência 
e conhecimento técnico-jurídico para consignar as 
suas convicções pessoais, ou ponderar os argumentos 
contrários às suas convicções pessoais, e interpretar a 
norma de maneira a adaptá-la à nova realidade social e 
atender, de modo contemporâneo, a finalidade de regular 
as relações sociais.

Todos conhecemos as dificuldades de ponderarmos 
os argumentos contrários às nossas convicções pessoais, 
ainda que com reservas, para possibilitar a interpretação 
da norma conforme a nova realidade social.

E essa dificuldade aumenta na medida da lentidão 
da mudança social e do maior tempo para percebê-la. A 
atuação do magistrado associa-se naturalmente às suas 
convicções pessoais e, quanto maior o tempo necessário 
para que uma mudança social se torne claramente 

O papel do magistrado 
na sociedade
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perceptível e aceitável, também maior o tempo para o 
magistrado - aí considerados o homem ou mulher médios 
da sociedade - ponderar os argumentos contrários à suas 
convicções pessoais.

Mas essa dificuldade, na medida em que superável 
pela nova realidade social, não impede o cumprimento da 
tarefa do magistrado.     

E toda essa atividade de adaptar a norma conforme 
a nova realidade social deve acontecer sem levar o 
sistema legal ao colapso ou anarquia, mas, ao contrário, 
resguardando a sua integralidade.

O colapso ou anarquia do sistema legal, na medida 
em que causa a instabilidade e insegurança jurídica, torna 
ineficaz a finalidade da norma - bem regular as relações 
sociais - e impede que o magistrado cumpra o seu papel 
de realizar essa finalidade.  

A preservação da estabilidade e segurança jurídica é 
essencial para manter a sociedade pacífica e alcançar a 
finalidade do ordenamento jurídico de regular as relações 
sociais.

E, para isso, no exercício da sua atividade, o 
magistrado deve balancear a necessidade de adaptar a 
norma conforme a nova realidade social com a também 
necessidade de garantir a estabilidade e segurança 
jurídica. Não se trata de decidir entre uma ou outra, mas 
da graduação e equilíbrio entre ambas.

Para que se possa alcançar a graduação e o equilíbrio 
entre essas duas necessidades, torna-se imprescindível 
que a adaptação da norma conforme a nova realidade 
social apresente coerência com sistema legal vigente 
naquele momento e observe os limites institucionais do 
Poder Judiciário.

A coerência do sistema legal e os limites institucionais 
do Poder Judiciário, nesse âmbito, interligam-se e 
carecem de análise conjunta no momento de se adaptar a 
norma à nova realidade social.  

A coerência com o sistema legal representa a 
manutenção dos seus princípios norteadores, de forma 
a que a adaptação da norma à nova realidade social 
expresse harmonia com o ordenamento jurídico vigente.

Os limites institucionais do Poder Judiciário, também 
interligado com a coerência com o sistema legal, 
apresentam-se na Constituição Federal e caracterizam-
se pelo exercício da sua atividade inerente, em harmonia 
e sem interferência nas atividades inerentes dos demais 
Poderes da República. 

Para superar essa dificuldade de adaptar a norma aos 
novos anseios sociais em harmonia com o sistema legal e 
sem mácula aos limites institucionais do Poder Judiciário 
muitas vezes e sobretudo em conflitos modernos 
surgidos com a mudança da realidade social, revela-se 
tênue a fronteira entre as atividades inerentes de cada 
Poder, exercita o magistrado a ponderação do conjunto da 
sua experiência intelectual, das suas convicções pessoais 
e do seu conhecimento técnico.

Ao executar a tarefa de adaptar a norma à nova 
realidade social, mantendo a coerência com o sistema 
legal e observando os limites institucionais do Poder 
Judiciário, o magistrado realiza um dos princípios básicos 
da democracia: assegurar o direito com a preservação da 
estabilidade e segurança jurídica.

E a magistratura realiza a sua tarefa. Das várias 
situações, citaremos algumas mais conhecidas e relativas 
a passado recente. Quando a norma apenas mencionava 
o casamento, os tribunais começaram a reconhecer a 
sociedade de fato para fins de efeitos patrimoniais da 
união entre homem e mulher.  Posteriormente estenderam 
esse reconhecimento ainda que a mulher contribuísse 
apenas com as tarefas domésticas. Depois, com o 
advento da modificação constitucional, reconheceram a 
união estável para todos os efeitos. E hoje já se admite a 
união homoafetiva.

Finalmente, a pesquisa sobre as diversas situações 
em que se necessitou diminuir a lacuna entre a norma e 
a nova realidade, permitem afirmar que os magistrados 
brasileiros, atentos a essa concepção e cientes do seu 
dever, realizam a sua tarefa de salvaguardar o princípio 
democrático básico de assegurar o direito reconhecido 
com a mudança social e preservar a estabilidade e 
segurança jurídica.

“Toda essa atividade de adaptar a norma 
conforme a nova realidade social deve 
acontecer sem levar o sistema legal ao 
colapso ou anarquia, mas, ao contrário, 
resguardando a sua integralidade.”
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ARTIGO

Antonio Aurélio Abi Ramia Duarte
Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro

Judiciário e América Latina: 
feridas democráticas

Passados anos e anos de regimes autoritários 
e sangrentos, com a perda de inúmeras vidas 
de diversos militantes políticos, estudantes, 
professores, jovens, juízes e etc., a América 

Latina esperava, ansiosa, pela vinda de novos ares 
democráticos, distanciados das políticas populistas. 

Nós, latino-americanos, aguardávamos pelos dias 
da concretização da democracia plena e comprometida 
com a real vontade popular e não com projetos políticos 
de grupos setorizados e seus interesses. Esperávamos 
a igualdade concreta de oportunidades, o resguardo dos 
direitos fundamentais, um Estado pautado pela liberdade 
de expressão e por um Judiciário livre de influências 
externas ou castrações políticas, verdadeiramente 
independente.1

Este é ponto central que merece nossa reflexão. Ou 
seja, quais são as limitações das mais diversas ordens 
que vêm sendo impostas aos povos latinos, despertando 
nossa curiosidade para indagações como: até que ponto a 
América Latina possui um Judiciário livre de amarras? Os 
juízes latinos são livres e independentes de verdade? Os 
povos latinos percebem o grau de independência do seu 
Judiciário ou tal fato parte de um enredo político que soa 
como uma reforma natural e necessária por um Judiciário 
“dito” melhor? 

Aqui não pretendo encontrar respostas objetivas, 
mas aguçar a reflexão acerca do nosso papel e do nosso 
estágio atual, bem como do que está ao nosso redor e, por 
vezes, não percebemos.

Testemunhamos todos os dias, quer pelos jornais, 
quer por artigos técnicos publicados em toda parte do 
mundo, quer pelos diversos meios de comunicação, 
referências de que alguns países latinos adotam discursos 
constitucionais para justificar suas democracias em 
franco e radical processo de cerceamento das atividade 
judiciais e dos meios de comunicação. O Judiciário tem 
sofrido severas limitações em sua independência como 
poder e na atuação de seus membros, sofrendo uma 
franca manipulação na sua atuação e limites.

Para que nossa reflexão tenha a medida exata da 
situação imposta aos juízes pelo mundo, em que pese 
tratarmos da América Latina, vale a reflexão com relação 
à situação vivida pelos magistrados na Espanha. 

Naquele país, os julgadores não percebem qualquer tipo 
de aumento desde o ano de 2010, ou seja, persistem por 
mais de quatro anos sem qualquer forma direta ou indireta 
de reajuste em condições econômicas concretamente 
desfavoráveis. Ao contrário, no ano de 2012, impuseram 
aos nossos colegas espanhóis uma redução em seus 
vencimentos de 9%, fato da mais relevante gravidade. 
Com isso, além de não desfrutarem de qualquer forma de 
reajuste, tiveram seus salários reduzidos.

Diante de um quadro tão comprometedor, os 
magistrados da Espanha promoveram a primeira greve 
instada pela classe2, com alcance de mil e vinte e cinco 
juízes, dos cerca de quatro mil e quinhentos que atuam no 
país ibérico. Ganha relevância o fato de o movimento em 
questão ter sido subscrito pelos julgadores decanos, estes 
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insatisfeitos com as constantes interferências sofridas no 
seu âmbito de atuação, portanto, fruto da madura reflexão 
e experiência daqueles que ocupam o ápice da pirâmide.3 
Não estamos tratando de um movimento nascido do 
ímpeto juvenil.

Notícias dão conta que a paralisação teve início devido 
a uma punição de 1.500 euros imposta a um magistrado, 
além de outros itens4, como se percebe detalhadamente 
no trecho transcrito abaixo, culminando no ato conhecido 
como “Movimiento 8 de octubre” (Greve da Magistratura):

El detonante del paro de hoy ha sido el caso del juez 
de Sevilla Rafael Tirado, multado con 1.500 euros por no 
ejecutar la sentencia que condenaba por abusos al presunto 
asesino de Mari Luz. La sanción no satisfizo al Gobierno y 
así lo hicieron saber la vicepresidenta Primera, Mª Teresa 
Fernández de la Vega, y el propio Bermejo. El pasado 8 de 
octubre, los jueces decanos firmaron un documento en el 
que rechazaban las “constantes injerencias” políticas en el 
CGPJ, lo que dio nombre al Movimiento 8 de octubre. El 
21 de octubre, los tribunales se paralizaron en toda España 
durante tres horas al coincidir el paro de los secretarios 
judiciales en protesta por la sanción a Juana Gálvez, 
secretaria de Tirado, con las juntas de jueces convocadas 
para denunciar las “presiones políticas”.5

Tal movimento culminou com a demissão do Ministro 
da Justiça, sendo nomeado novo, que retomou o diálogo 
com as Associações de Juízes para uma solução 
comum. Ademais, a questão da greve foi submetida ao 
Tribunal Supremo da Espanha com resultados altamente 
proveitosos para os magistrados daquele país, sendo 
absolvidos os juízes que dela participaram, reconhecido 
o direito de manifestação dos julgadores, e, por fim, 
confeccionado documento com reinvindicações da classe.

Não resta dúvida que o Judiciário em toda parte 
do mundo sofre tensões de poder em sua atuação e 
seu espaço, contudo, vivenciamos um quadro mais 
acentuado no nosso continente, uma realidade altamente 
comprometida em alguns países, com a consequente e 
clara violação da independência e liberdade de atuação do 
Judiciário (quer do Poder em si, quer de seus membros), sob 
o crivo legitimador dos regimes populistas e democráticos 
radicais. Algo preocupante, eis que tratamos de nossos 
vizinhos-irmãos, a nossa porta ao lado...

 Como bem destaca o Prof. Javier Couso em 
importante estudo realizado na Universidade de Yale, 
países como Bolívia, Equador e Venezuela debilitaram 

gravemente a separação dos poderes, em franco prejuízo 
ao Poder Judiciário e a sua endógena independência. 

Leciona Couso que a magistratura na Bolívia e Equador6 

está sob o controle popular e do Executivo, mediante o 
aval do Parlamento e do Conselho Judicial, já na situação 
específica da Venezuela, sob o controle governamental 
encarregado da nomeação dos julgadores.7 Notem que 
estamos tratando de eleição “populares” em países de 
democracias tardias e populistas, com um déficit moral 
e educacional gritantes, para composição de órgãos 
julgadores, com todas as especificidades políticas 
inerentes a tal processo eleitoral, em franco processo de 
degradação da independência do nosso Judiciário.

Mais uma vez, Javier Couso, no importante estudo 
apresentado à Universidade de Yale, conclui que o “novo 
constitucionalismo” latino-americano tem muito pouco de 
constitucional devido a sua hostilidade à separação dos 
poderes e a independência da Magistratura, entendendo 
pela intromissão de fatores pouco democráticos nos 
diversos mecanismos judiciais de preservação de valores 
essencialmente legítimos e na composição do próprio 
poder em si. Reitero, esta é a conclusão do trabalho 
apresentado a uma das mais renomadas universidades 
do mundo, fato demonstrado cientificamente.

Passando para o caso particular da Venezuela, 
podemos constatar tal intromissão em diversos campos 
de atuação política, em regra, promovidos por regimes 
“democráticos” e “populares”. 

A ONG Human Right Watch denunciou em substancial 
estudo realizado com mais de duzentas páginas que 
o máximo Tribunal Venezuelano converteu-se em um 
fantoche do governo. Tal fator é desencadeado a partir 
do ano de 2004, quando havia um equilíbrio entre os 
20 membros da Suprema Corte (10 favoráveis a Húgo 
Chávez e 10 contrários). Diante da necessidade de maior 
controle das decisões, foi promovida uma reforma pelo 
governo de Chávez, ingressando novos 12 juristas com 
tendências pró-Chavismo. Consequentemente, com 
a nomeação dos novos doze juristas pelo executivo 
Venezuelano, o governo passou a ter uma situação 
altamente favorável aos seus interesses, alcançando a 
maioria dos votos necessários. 

José Miguel Vivanco, da ONG Human Right Watch nos 
faz lembrar que: “De entre todas las medidas de recortes 
de libertades y derechos humanos, la ONG destaca una 
especialmente grave: 
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“la ley que reformó el Tribunal Supremo en mayo 
de 2004. ‘Con la reforma, Chávez incorporó a 12 jueces 
chavistas, se hizo con la mayoría y convirtió al tribunal en 
un apéndice del Ejecutivo’”.8

Após apresentar tal relatório crítico ao governo e suas 
reformas, o diretor da Human Right Vivanco (Chileno) foi 
expulso daquele país, sendo sumariamente conduzido 
para o aeroporto Simón Bolívar com destino a São Paulo. 
Notem, a mesma democracia que expulsa escolhe os 
julgadores e dita as reformas judiciais9.

Tal situação é tão gravosa que em pesquisa feita 
em 1998 pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, somente 0,8% da população confiava 
no Judiciário Venezuelano. 

Outro exemplo tópico decorre do ano de 1999, quando 
a Assembleia Nacional declarou que o Poder Judiciário 
da Venezuela encontrava-se em estado de emergência, 
criando uma comissão para reformá-lo. Com início dos 
trabalhos desta comissão ocorreu a destituição, da noite 
para o dia, de centenas de juízes. Basta recordar que três 
dos magistrados mais independentes e atuantes que 
proferiram as decisões mais criticadas por Chávez foram 
destituídos de suas funções sumariamente.10

Adiante, as demissões chegaram a mais de 
quatrocentos juízes, chegando ao ponto de oitenta 
por cento dos juízes venezuelanos ocuparem cargos 
temporários e provisórios, logo, podendo ser destituídos 
sumariamente11.
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Em outro vizinho do Brasil não temos situação diver-
sa. No Equador, o parlamento dissolveu o Tribunal Cons-
titucional, nomeando uma nova Corte Constitucional em 
substituição à anterior, com o especial encargo de solver 
uma questão relativa à destituição de 57 deputados opo-
sitores ao governo, deputados que foram sumariamente  
destituídos.12

Na Argentina, o governo de Cristina Kirchner ofertou 
proposta de retirada da Suprema Corte Argentina do 
poder de administrar e gerir seu próprio orçamento, sendo 
tal transferida para o Conselho da Magistratura (órgão 
que nomeia, sanciona e destitui juízes) em clara reação a 
decisões contrárias aos interesses do Executivo argentino. 
E mais, tal proposta é ofertada em um pacote que o 
governo denominou de: “Democratização da Justiça”.13

Tal quadro nos reporta a uma situação de “quase-
democracia”, na qual os líderes latinos pretendem 
questionar a legitimidade dos Tribunais além de outros 
fatos mais atentatórios à liberdade humana, algo da mais 
perversa gravidade. Tal constatação foi objeto de atenção 
do PHD por Harvard e Professor das Universidades de 
Hamburgo e Connecticut School of Law Ángel Ricardo 
Oquendo, em publicação feita na Universidade de Yale, 
cujo trecho merece nossa profunda reflexão:

“After evolving into a quasi-constitutional regime that 
boasts virtually universal recognition and a respectable 
compliance record in Latin America, the Inter-American 
Human Rights System presently faces a life-threatening 
crisis. Several countries, under the leadership of the self-
styled Bolivarian Axis of Venezuela, Ecuador, Bolivia, and 
Nicaragua,  have questioned the legitimacy of the key 
institutions, i.e., the Commission and Court. Not surprisingly, 
high-profile actors have intervened in this interfamilial war. 
Ecuador’s President, Rafael Correa, for instance, has urged 
the sponsoring Organization of American States, in the face 
of the ongoing dispute, to “revolutionize itself or disappear.”3 
Bolivian President Evo Morales, in turn, has proclaimed that 
the entity must either “die at the service of the empire or be 
born again to serve the peoples of the Americas.”14

Não resta a menor dúvida de que todas as medidas 
acima descritas e uma centena de outras que ocorrem 
nos países latinos evidenciam clara violação ao art 
8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, 
que estabelece julgamentos por juízes competentes, 

imparciais e acima de tudo independentes. A relevância 
da independência e imparcialidade também é exigida pela 
Convenção Europeia de Direitos Humanos em seu artigo 
6º, fator a reforçar o zelo de todos pela independência e 
liberdade do Judiciário. 

Quanto mais castrado e limitado o Judiciário, seja 
interna ou externamente, mais prejudicado é seu povo, de 
menos liberdades usufruem, mais massacrados são pelo 
Estado, mais atrasados cultural e socialmente se revelam.

Uma certeza nos resta, não há democracia com 
Judiciário controlado, com Judiciário tolhido, com juízes 
amedrontados. Não é esta a verdade democrática que o 
povo espera da Justiça.

Dezenas de outros exemplos nos reportam à reflexão 
relativa ao tema da independência do Judiciário, restando 
claro que os poucos casos ora transcritos renovam a ne-
cessidade de máxima vigilância e a percepção crítica do que 
está ao nosso redor. Lutemos para que nossa casa persista 
sempre livre, lembrando a observação de Oscar Wilde de que 
“a verdade raras vezes é pura e nunca é simples”15.

1. COUSO, Javier. Las Democracias Radicales y el “Nuevo 
Constitucionalismo Latinoamericano”
2. SERRALLER, M. e VARES, VM. Los jueces desafían al Gobierno em su 
primera huelga de la democracia (site Expansion).
3. Cronología: La amenaza de huelga de los jueces que comenzó con la 
sanción al juez (do site RTVE.ES)
4. Documento Reinvindicativo Carrera Judicial (do site Foro Judicial 
Independente)
5. SERRALLER, M. e VARES, VM M Serraller e VM Vares. Los jueces 
desafían al Gobieno em su primera huelga de la democracia (site 
Expansion).
6. Ver artigo 182 da Constituição da Bolívia
7. COUSO, Javier, Las Democracias Radicales y el “Nuevo 
Constitucionalismo Latinoamericano”
8. PEREGIL, Francisco. Chávez se hace con el control de los jueces (site 
do jornal El País)  
9. HERNÁNDEZ, Clodoaldo. Venezuela expulsa al director del informe 
crítico con Hugo Chávez (site do jornal El País)
10. PEREGIL, Francisco. Chávez se hace con el control de los jueces (site 
do jornal El País)
11. PEREGIL, Francisco. Chávez se hace con el control de los jueces (site 
do jornal El País)
12. El Parlamento de Ecuador designa un nuevo Tribunal Constitucional 
tras el cese del anterior. Agência EFE (site do jornal El País)
13. Kirchnerismo apresenta novo projeto contra o Judiciário (site da 
Revista Veja)
14. OQUENDO, Ángel Ricardo. The Politization of Human Rights.
15. TARUFFO Michele. Uma Simples verdade. O Juiz e a Construção dos 
Fatos. Ed Macial Pons. Madri: 2012
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A busca de sentido no 
trabalho no Poder Judiciário 

A magistratura existe para a sociedade mas é 
necessário que encontre uma vocação coletiva, 
um sentido comum, uma visão de futuro sobre 
o que pretende para si mesma como instituição.

Mas como encontrarmos, pessoas tão diferentes 
exercendo a mesma função, este sentido comum, 
esta vocação coletiva? Como tornarmos a nossa vida 
profissional mais expressiva, mais rica de conteúdo, de 
aspirações profundas e autênticas?

Nossa ideia inicial é de que deveremos tentar definir 
um cenário futuro comum, que consigamos construir 
coletivamente uma visão de futuro do que deva ser o 
papel do juiz na sociedade.

O futuro foi objeto de estudo por alguns teóricos cujas 
conclusões podem nos ajudar em nossas reflexões. 

Sidney Polak estudou as nações e o futuro e concluiu 
que as grandes potências da humanidade tiveram 
em comum uma imagem positiva sobre o futuro e 
foram capazes de implementar sua organização para 
concretização de seus objetivos de sucesso. Estes 
objetivos partiam das lideranças, que foram capazes de 
compartilhar com a comunidade a sua visão de futuro 
para todos.

Um outro estudioso do futuro foi Paul Singer. Ele 
interessou-se pela visão de futuro de seus alunos e tentou 
explicar o êxito profissional a partir de tal visão. Concluiu 
que alunos fracos não têm a visão do futuro além do curto 

prazo e do imediato. Alunos com sucesso possuem um 
sentido pessoal de controle do futuro. Pensam cinco, dez 
anos na frente e possuem visão profunda e positiva sobre 
o próprio futuro. Singer observou que o sucesso independe 
do QI e da história familiar, como até então se imaginava.

O terceiro, e talvez mais encantador dos estudiosos 
sobre o futuro, foi Viktor Frankl. Sua experiência está 
no livro “Em busca de Sentido”. Frankl foi um psiquiatra 
vienense que, desde o inicio dos estudos da faculdade 
de medicina, mostrou-se interessado em entender e 
auxiliar os pacientes com tendência a autodestruição. Na 
Segunda Guerra Mundial, tendo sido levado preso em um 
campo de concentração nazista, buscou uma alternativa 
para manter-se lúcido e vivo. Para tal, elegeu três 
objetivos: sobreviver, ajudar e tentar aprender algo com a 
dolorosa experiência. Enquanto esteve no campo, Frankl 
auxiliou os companheiros que percebia entrarem em 
desespero ajudando-os a relembrar seus compromissos 
com o próprio futuro (cientista com trabalhos inacabados, 
avô que prometera encontrar o neto terminada a guerra) 
e, assim, os encorajava a suportarem melhor a aflição. 
Observou que aqueles que sobreviveram tinham ainda 
algo a fazer no seu futuro e tinham isto muito claro. 
Portanto, sua capacidade de suportação da dor e da 
aflição era maior.

Para Viktor Frankl, “a busca do indivíduo por um 
sentido é a motivação primária de sua vida”. Em pesquisa 
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por ele referida, realizada na França na década de 90, 
89% das pessoas consultadas admitiram que o indivíduo 
precisa de “algo” em função do qual viver e 61% admitiram 
haver algo, ou alguém em suas próprias vidas, pelo qual 
estariam até prontas a morrer.

Viktor Frankl percebeu que, em todos nós, existe um 
vazio, uma lacuna que precisa ser preenchida. É dele 
a expressão vazio existencial, que nada mais é do que 
uma lacuna da emoção, quando está ausente o sentido 
da vida, o significado, a razão de ser. Tal vazio existencial 
manifesta-se por um estado de tédio. É um fenômeno 
muito difundido no mundo contemporâneo, causado por 
uma dupla perda, por parte do ser humano, desde que 
se tornou um ser verdadeiramente humano. No início 
da história, perdeu alguns instintos animais básicos, 
que regulam o comportamento animal e asseguram 
sua existência. Em época mais recente, o homem 
perdeu as tradições que serviam de apoio para o seu 
comportamento. As consequências destas perdas são 
o conformismo (o homem deseja fazer o que os outros 
fazem) e o totalitarismo (o homem faz o que outras 
pessoas querem que ele faça). 

A partir daí, o indivíduo assume modismos e se 
despersonaliza. Sem uma decisão clara, o homem 
não reage aos impositivos do meio, perdendo-se, sem 
motivação, ou se deixando conduzir pelos interesses 
do grupo, atuando conforme o mesmo, que lhe impõe 
comportamentos agressivos, anulando o seu interesse e 
alterando o seu campo de ação.

A busca do sentido existencial, quando frustrada, 
normalmente é compensada pelo poder e pelo prazer, 
máscaras que usamos para nos esconder de nós mesmos 
em processo de neutorização. 

Com o tempo disponível e falta de objetivo, a única 
saída emocional é o mergulho na depressão, comum 
nas pessoas atuantes que param de agir abruptamente 
por enfermidade, aposentadoria, feriados ou períodos de 
férias, que abrem as feridas existenciais do vazio.

É indispensável parar, de modo a examinar os rumos e 
seguir aquele que nos constitui o objetivo primordial.

A busca de um sentido existencial é força inata 
impulsionadora do progresso. Trata-se de um sentido 
pessoal que ninguém pode oferecer, e que é particular 
a cada qual. Torna-se, de futuro, um ideal de grupo, em 
razão de constituir interesse coletivo...1

Um juiz feliz busca o sentido de seu trabalho na 
consciência tranquila, no dever retamente cumprido, 
nos compromissos bem conduzidos e nos objetivos 
delineados com acerto.

Trabalho com os excluídos
Quando nos deparamos, como juízes, com 

determinados tipos de causas que se repetem em 
nossa sala de audiências, somos convidados a reflexão. 
Deveríamos tentar compreender, como observadores 
privilegiados do fenômeno social, os motivos que levaram 
tal ou qual situação repetir-se de tal forma.

No entanto, o assoberbamento de trabalho e saturação 
das varas em que atuamos, onde há quase sempre mais 
processos do que somos capazes de administrar e julgar, 
nos leva a visão restrita do assunto. Não temos condições 
fáticas de procurar causas, aferir a extensão do problema, 
conversar com colegas sobre o assunto. 

Quando, apesar das dificuldades e da exiguidade do 
tempo, conseguimos nos conectar com a realidade social, 
entender o fenômeno social e vinculá-lo aos processos 
que diariamente chegam a nossa análise, conseguimos 
prestar melhor jurisdição. Voltamos a encontrar sentido 
naquilo que fazemos.

Foi o que nos aconteceu quando descobrimos o 
problema do sub-registro. Em dezembro de 2007, alguns 
meses após assumirmos a titularidade da Primeira Vara 
de Família da Comarca de São João de Meriti, o Conselho 
Nacional de Justiça promoveu uma ação nacional 
concitando os juízes a trabalharem especialmente em 
processos de registros tardios.

 Tendo aderido a tal movimento nacional, e após 
atender cerca de cem pessoas com problemas de 
documentação, percebemos a repetição de versões e 
dificuldades. Tal problema social foi confirmado nos 
poucos contatos que tínhamos com alguns colegas, 
contatos muito ricos pois nos mostraram a dificuldade 
geral e estrutural atrás dos processos que tanto nos 
incomodavam e que permaneciam sem solução.

Aqueles que não tinham registros de nascimento 
geralmente apresentavam muita dificuldade de descrever, 
de forma inteligível, a própria historia. Geralmente 
estavam acompanhados pelos que passamos a chamar 
de “tutores sociais”, estes últimos familiares mais jovens 
que tiveram acesso a educação, líderes religiosos que se 
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apresentavam para ajudar, assistentes sociais para os 
institucionalizados. Observamos, ainda, relatos comuns 
de não acesso a educação, a serviços médicos ou 
medicação controlada.

 Percebemos, por trás do drama descrito por estas 
pessoas, a ausência de uma política pública essencial 
para a população carente de recursos e em situação de 
vulnerabilidade social, política esta ligada proximamente 
a atuação do Poder Judiciário.

Dramas de origem
As memórias da primeira infância eram incompletas e, 

algumas vezes, incoerentes. Por vezes, percebemos que 
apresentavam inverdades que, depois, apuramos através 
de outras provas. 

No entanto, antes de julgar a conduta daqueles que 
não tiveram a mesma chance que nós, avaliamos que não 
tínhamos condição de fazê-lo. Não seria simples para 

qualquer pessoa dizer que a própria mãe foi uma mulher 
que manteve com o pai uma relação extraconjugal, ou 
que somos filhos do incesto e da violência sexual que 
ocorreu em nossa família de origem. Também não é 
simples contar para o juiz que fomos abandonados, logo 
após o nascimento, em alguma lata de lixo décadas antes, 
quando ainda não havia rede de proteção à criança, que 
nossa mãe adolescente não conseguiu cuidar de nós por 
possuirmos grave problema de saúde neurológica, com 
convulsões que nos levaram a lesão cerebral.

Houve um caso, muito especial, em que uma senhora 
de cerca de sessenta anos de idade nos contou que sua 
mãe, em razão de problemas mentais, colocou fogo no 
próprio corpo e em toda a casa quando ela contava com 
cerca de cinco anos de idade e o irmão mais novo, três 
anos. Informou, com memória preservada em razão do 
trauma, que os vizinhos tiraram as crianças da casa em 
chamas pela janela mas que a mãe faleceu em razão 
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da tragédia. Os fatos foram confirmados por nós, que 
localizamos posteriormente as informações do cemitério 
em que houve o sepultamento do corpo da mãe e do 
registro de óbito lavrado, documentos que, junto com as 
outras provas, permitiram o deferimento do registro tardio 
da requerente.

No mesmo ano, em ação social da qual participou 
o Tribunal de Justiça, e na qual atuamos entre os juízes 
voluntários, tivemos oportunidade de atender uma 
assistente social do Hospital Pinel que se fez acompanhar 
de uma doente psiquiátrica que, enquanto em movimento, 
permanecia de pé mas, quando parada, deitava-se no 
chão, em fragrante situação de indignidade e surto. Na 
ocasião, a assistente social, que se deslocava fora do 
seu dia regular de trabalho para atender a tal mulher, 
dizia não conseguir obter medicação psiquiátrica para 
a mesma que jamais tivera documentação. Relatava a 
referida profissional que, alguns anos antes, o Ministério 
Público havia tentado obter o registro da doente, que já 
se encontrava internada na instituição há mais de dez 
anos, sem documentos. Localizamos um procedimento 
de cinco anos antes, ainda sem solução, em um cartório 
do RCPN da Capital.

Estes, entre outros casos dramáticos atendidos 
por nós no ano de 2007, nos levaram a pesquisarmos 
o fenômeno social que se apresentava, repetindo-
se em nossa sala de audiências e demonstrando a 
incapacidade de o Estado atender pessoas que passaram 
por experiências tão difíceis. 

Na  ocasião, procuramos maiores informações na 
internet sobre o fenômeno chamado “sub-registro” 
e encontramos, no site do IBGE, várias informações 
interessantes sobre o tema. A impossibilidade de 
permanecer indiferente ao drama desses brasileiros 
nos levou a fazer um diagnóstico das iniciativas que 
já havia no Brasil em torno do assunto do acesso a 
documentação básica.

Também constatamos, logo de início, que os juízes 
que cuidavam da questão do registro civil na comarca 
do Rio de Janeiro eram substituídos mês a mês, sem 
haver continuidade no conhecimento das hipóteses 
apresentadas a sua apreciação. Na ocasião, ninguém 
sabia muito bem como agir. Afinal, a Lei 6.015 é de 1973, 
não trazendo procedimento claro para a solução de tais 
casos. E a rotatividade de tais magistrados nas diversas 
circunscrições da Capital acabava por impedi-los de 

compreender o fenômeno social por trás de cada pedido 
de registro tardio.

Verificamos que quase metade dos processos de 
registro tardio distribuídos em todo o estado era extinta 
sem julgamento do mérito por abandono e aqueles que 
eram julgados e deferidos tinham sentença proferida três, 
quatro ou cinco anos após sua distribuição.

Eis um exemplo de como não conseguíamos agir em 
conjunto diante de um problema social que, na mesma 
forma que muitos outros tão graves, não recebem do 
conjunto dos juízes um tratamento mais razoável.

A possibilidade de um sentido coletivo 
Não conseguimos entender que a valorização da 

magistratura possa ocorrer sem seu contato com a 
sociedade, principalmente com os seguimentos sociais 
que mais precisam de sua atuação, entre os quais 
entendemos estarem  aqueles que tem os direitos mais 
básicos desrespeitados. 

Estamos falando das crianças e adolescentes 
lesados em seus direitos e atendidos diariamente 
pelas Varas da Infância e da Juventude; da população 
imensa com problemas mentais e que é personagem 
das ações de interdições e dos incidentes posteriores 
em que são fiscalizados os seus direitos; das mulheres 
vítimas de violência doméstica que estão em todas as 
classes sociais; das famílias separadas e reconstruídas 
e da necessidade a manutenção da parentalidade tão 
frequentemente diminuída com os divórcios; das partes 
em demandas que, apesar de aparentemente tratarem 
somente do cumprimento de contratos, trazem os 
graves problemas sociais da inadimplência nas dívidas 
de condomínio e aluguel; do superendividamento, chaga 
social tão grave e aviltante da dignidade humana; nos 
apenados e das condições para regular cumprimento da 
pena e concessão de benefícios; na atuação no respeito 
ao devido processo legal na área criminal. 

Uma conclusão se impõe: tais demandas, e outras 
tantas aqui não referidas, merecem ser priorizadas por 
todos nós em razão de trazerem grande contato com a 
sociedade. É no contato com a realidade, no apoio e troca 
entre colegas, que provavelmente encontraremos um 
sentido superior para o nosso trabalho, tornando nossa 
vida profissional mais expressiva e rica de conteúdo. 

  

1- Joanna de Angelis, livro Amor Imbatível Amor, Cap. 23.
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CURTAS

Aposentados criticam repasse de benefícios para 
magistrados inativos

Magistratura fluminense promove jantar em 
homenagem ao novo cardeal do Rio de Janeiro

Presidente da AMC e Apamagis visitam a Amaerj 

No primeiro trimestre deste ano, durante o tradicional 
almoço de confraternização de aposentados, associados 
criticaram a diferença no repasse de benefícios aos 
magistrados ativos e inativos, e sugeriram mudanças 
envolvendo o TJ-RJ e o governo do Estado. O presidente 
da Amaerj, juiz Rossidélio Lopes, e as juízas Cláudia Motta, 
secretária geral da Associação, e Daniela Brandão, 2ª 
tesoureira da entidade, estiveram presentes.

Dezenas de magistrados prestigiaram, em março, o jan-
tar oferecido pela Amaerj ao novo cardeal do Rio de Janei-
ro, Dom Orani João Tempesta. O desembargador Roberto 
Guimarães entregou, em nome de todos os  magistrados 
fluminenses, uma placa comemorativa ao cardinalato do re-
ligioso. Durante o evento, realizado na Casa de Arte e Cultura 
Julieta de Serpa, Dom Orani disse contar com os magistra-
dos para desenvolver uma vida justa, fraterna e de paz.

Em visita à sede administrativa da Amaerj, nos meses 
de abril e maio, respectivamente, os presidentes da Asso-
ciação Paulista de Magistrados (Apamagis), Juiz Jayme 
Martins de Oliveira Neto, e da Associação dos Magistra-
dos Catarinenses (AMC), Sérgio Junkes, falaram sobre 
os atuais pleitos da classe nacional. Junkes apresentou 
ações do Sul do País em prol do Adicional por Tempo de 
Serviço (ATS), atual VTM, e Jayme Neto reforçou apoio na 
luta pelas Eleições Diretas.

Am
aerj

Membros da diretoria da Amaerj participaram do encontro

Am
aerj

Representantes da magistratura fluminense prestigiaram o cardeal

Presidentes da Apamagis e da Amaerj se reuniram no Rio

Am
aerj

O Conselho Deliberativo do Prêmio Juíza Patrícia Acio-
li de Direitos Humanos definiu que o tema a ser trabalhado 
este ano é a educação. Ficou definido também que a cerimô-
nia de abertura será realizada no dia 11 de agosto, na Emerj, 
e que os vencedores serão divulgados em 17 de novembro, 
no Theatro Municipal do Rio. As inscrições vão até o dia 8 de 
outubro.

3ª edição do Prêmio Juíza Patrícia Acioli de 
Direitos Humanos

Conselho decidiu, em reunião na Amaerj, temas e datas para a 3ª edição 
do Prêmio

Am
aerj
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OLhAR DE fORA

Juliana Tavares

Os desafios contemporâneos 
do Judiciário

Em entrevista exclusiva, o deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) analisa o 
comportamento da sociedade atual e faz algumas reflexões sobre o papel do Judiciário 
nesse novo contexto.

Com o lema “seja a mudança que você quer no 
mundo”, inspirado no lendário pacifista indiano 
Mahatma Gandhi, o deputado federal Francisco 
Rodrigues de Alencar, mais conhecido como 

Chico Alencar (PSOL-RJ), escreve sua história na política 
erguendo a bandeira da luta por direitos igualitários em 
todas as esferas da sociedade, com atenção especial à 
população menos favorecida. Nascido no bairro da Tijuca, 
zona norte da capital, Chico Alencar iniciou sua carreira 
na área da educação e lecionou, durante mais de duas 
décadas, em colégios da rede pública e particular do Rio 
de Janeiro. Ele é formado em história pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e é professor licenciado de 
Prática do Ensino de História na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).

Entre 1987 e 1988, Alencar dirigiu a Coordenadoria 
de Apoio ao Educando, da Secretaria Municipal de 
Educação, e foi responsável por encaminhar a primeira 
eleição direta das direções das escolas públicas do Rio 
de Janeiro. No ano seguinte, em 1989, teve início a sua 
carreira política com o cargo de vereador pelo PT-RJ, 

durante dois mandatos. Naquela época, Alencar foi um 
dos líderes na luta pela moralização da Câmara dos 
Vereadores e participou da elaboração da Lei Orgânica e 
do Plano Diretor da Cidade, na qual apresentou sugestões 
e emendas reivindicadas pelos movimentos populares.

Quando foi eleito deputado estadual, no ano de 1998, 
Chico Alencar presidiu a Comissão de Direitos Humanos 
e foi vice-presidente da Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj). À frente da Comissão de Direitos Humanos, 
Alencar acompanhou o atendimento aos atingidos pelas 
chuvas no Rio de Janeiro, em 2010, e as ações policiais 
no Complexo do Alemão, em 2007. Na Comissão de 
Educação e Cultura, o deputado conseguiu aprovar mais 
de 30 Projetos de Lei, que contemplam, principalmente, o 
aprimoramento dos serviços públicos e da qualidade de 
vida dos cidadãos.

Em 2002, novamente pelo PT, Chico foi o escolhido 
dos cariocas para exercer o cargo de deputado federal, 
sendo reeleito em 2006 – já pelo PSOL – e repetiu o feito 
em 2006 e 2010 – na última eleição, Alencar recebeu a 
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segunda maior votação do Estado, totalizando 240.724 
votos. Por seu trabalho desenvolvido nesses mandatos, 
Alencar obteve duas vezes o “Prêmio Congresso em Foco” 
(em 2009 e 2010) e está incluído na lista das “100 cabeças 
do Congresso”, elaborada pelo Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar (Diap).

Atualmente, o deputado integra a Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara e o Conselho de Ética, 
onde foi um dos integrantes mais ativos na época da 
investigação sobre o “mensalão”, e é suplente da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Alencar 
também é autor de 26 livros, a exemplo de “História da 
Sociedade Brasileira” (com os escritores Marcus Venicio 
Ribeiro e Lucia Carpi – Editora Ao Livro Técnico), “Brasil 
Vivo” (com Marcus Venicio Ribeiro e Claudius – Editora 
Vozes), “BR-500” (Editora Vozes) e “Educar na Esperança 
em Tempos de Desencanto” (com Pablo Gentili – Editora 
Vozes), além de infantojuvenis das coleções “Viramundo” 
e “Educar nos Valores”. Nessa entrevista, Chico 
Alencar reflete sobre a atuação do Judiciário diante da 
complexidade da sociedade brasileira atual.

Fórum – A necessidade de uma reforma política ganhou 
proporções ainda maiores com as manifestações que 
tiveram início em junho do ano passado. Quais seriam 
as principais mudanças para atender os anseios da 
sociedade? 
Chico Alencar - Reforma Política digna desse nome 
deve ser feita com forte participação popular. É preciso 
fortalecer o diálogo com as ruas sobre essa temática, e 
já há uma iniciativa popular de lei, bancada pelas mesmas 
e muitas entidades que implementaram o “Ficha Limpa”, 
cuja aprovação faria avançar bastante nossa democracia. 
Um dos principais problemas do nosso sistema político é 
seu financiamento empresarial. A política institucional no 
Brasil é dependente dos investimentos, com perspectiva 
de retorno, feitos por banqueiros, empreiteiras e outras 
grandes empresas. Elas costumam obter, em contratos 
com os governos que ajudam a eleger, oito vezes mais do 
que investiram na campanha!

A decisão do STF que declara inconstitucionais essas 
doações é um fato muito positivo. Esperamos que o 
ministro Gilmar Mendes, que pediu vistas do processo, 
apresente em breve seu voto, para que prevaleça a 
posição da maioria do tribunal, já anunciada, e a vedação 

das doações de empresas valha já para as eleições deste 
ano. Como lembrou o Ministro Marco Aurélio, “pedir vista 
não é perder de vista”...

Fórum – Com o visível aumento no interesse pela política, 
do qual os cidadãos mais jovens são a maioria, como a 
magistratura brasileira pode mostrar sua importância 
para a manutenção da democracia?
Chico Alencar - Espero que se confirme mesmo essa 
sensação de crescimento do interesse pela política. Às 
vezes, parece-me que é para rejeitá-la. O Poder Judiciário 
tem a responsabilidade de se abrir à participação popular 
em todas as suas instâncias, para que se realize o preceito 
constitucional de que “todo o poder emana do povo”. É 
essa abertura democrática a fonte de legitimidade do 
exercício de qualquer poder na nossa República. Isso 
exige que a magistratura construa e valorize espaços 
institucionais de participação social no Judiciário, tanto 
na gestão dos tribunais (conselhos sociais, ouvidorias, 
informação transparente e de fácil acesso etc.) como 
também em cada processo, em cada conflito levado à 
apreciação do magistrado. 

Fórum – De que maneira o Poder Judiciário pode 
estreitar os laços com a sociedade?
Chico Alencar - É preciso superar, em especial, as 
estruturas que dificultam a participação das minorias 
e das classes sociais mais pobres. Além das enormes 
carências de estrutura da nossa Defensoria e de outras 
barreiras econômicas aos “desvalidos” no Judiciário, o juiz 
ou juíza deve ter sensibilidade, por exemplo, para adotar 
uma linguagem mais simples e informal, que propicie o 
entendimento e o diálogo real com as partes envolvidas.

 
Fórum - Qual é a função do magistrado nesse contexto?
Chico Alencar - “As leis não bastam. Os lírios não nascem 
das leis”, dizia Carlos Drummond de Andrade. É claro 
que as leis são importantes, mas as manifestações 
populares têm mostrado que a cidadania brasileira quer 
materialização de direitos, e não simplesmente garantias 
formais vazias. Como dizem há décadas os movimentos 
populares de luta por moradia: “Não queremos o ‘direito à 
moradia’, queremos a moradia!”. 

É claro que o Judiciário não é capaz de resolver, sozinho, 
os graves problemas sociais do nosso país, que têm 
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gerado tanta indignação justa com as instituições. Porém, 
os magistrados podem dar uma grande contribuição 
se, ao invés de corroborarem com a criminalização das 
lutas e dos movimentos sociais, reconhecerem-nos 
como sujeitos coletivos de direitos, fundamentais para a 
construção de democracia real no nosso país.
Fórum – Cite alguns exemplos. 
Chico Alencar - Para dar um concreto e recorrente: como 
um magistrado deve decidir, diante de uma ocupação 
de imóvel ocioso por um movimento de trabalhadores 
em luta por moradia? É legítimo que dê uma liminar de 
reintegração de posse sem ouvir os ocupantes, como 
tantas vezes acontece? Sem observar se o proprietário 
cumpria o dever jurídico de dar ao imóvel uma função 
social? É justo que um juiz ordene à polícia despejar 
famílias pobres de um imóvel, à força, sem ter tentado 
construir um processo de diálogo e negociação entre as 
partes e os Poderes Executivo e Legislativo, para encontrar 
uma solução pacífica para o conflito, que garanta os 
direitos previstos na nossa Constituição?

Os juízes não podem permitir a redução de seu nobre 
papel ao de escribas do poder. A jurisdição não pode ser 
um mero rito formal de legitimação da violência política 
contra os setores marginalizados, contra os movimentos 
sociais. O papel do magistrado, então, não é asfixiar 
conflitos sociais legítimos. É permitir que os conflitos se 
expressem no Judiciário, de modo plural, e buscar saídas 
justas, emancipadoras, para eles.

Fórum – O acúmulo de processos é um problema 
recorrente na rotina dos magistrados, e essa sobrecarga 
acaba afetando diretamente no seu desempenho 
profissional. Como o Poder Judiciário pode valorizar o 
trabalho do magistrado?
Chico Alencar - É preciso ir às causas dessa proliferação 
de processos. Na medida em que os direitos são negados 
a amplas parcelas da população brasileira, devido a 
injustiças estruturais que o Estado não enfrenta, a luta 
por esses direitos termina buscando um “desafogo” no 
Judiciário. Alguns gargalos são externos, mas outros 
podem ser encontrados também dentro deste Poder. Um 
deles é o baixo uso, pelas partes, de instrumentos coletivos 
previstos em documentos legais como o Estatuto da 
Cidade, e certo desconhecimento ou resistência a eles, 
entre alguns magistrados. 

A realização mais ampla da tendência contemporânea 
à coletivização do processo poderia contribuir para que 
a atuação do Judiciário seja mais eficaz, garantidora de 
direitos, e também para reduzir a sobrecarga de trabalho 
não apenas dos magistrados, mas de todos os outros 
trabalhadores desse Poder, dos demais servidores aos 
estagiários. Fortalecer mecanismos de mediação coletiva 
de conflitos é fundamental. Uma iniciativa promissora, 
que poderia inspirar muitas outras, é o Fórum de Conflitos 
Fundiários do Conselho Nacional de Justiça, que avança 
na promoção da abordagem da mediação coletiva. Este 
fórum vem sendo elogiado por especialistas e entidades 
sociais, como aquelas reunidas na JusDH – Articulação 
Justiça e Direitos Humanos, que busca contribuir para a 
democratização da Justiça. Esperamos que os tribunais 
desenvolvam mais iniciativas como essa, estreitem 
as relações com a sociedade civil e as universidades, 
buscando conhecer, difundir e implementar novas 
práticas, bem como oferecer aos magistrados e demais 
servidores mais possibilidades de formação, nessa nova 
mentalidade de abertura à participação ampla dos sujeitos 
coletivos de direitos.

Deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ)
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Deape: atuação marcante no 
âmbito da responsabilidade social

CAPAESPECIAL

Colaborou: Flávia Rodrigues
Ada Caperuto

Iniciativas do TJ-RJ se revertem em ganhos para a sociedade e, em médio e longo prazo, 
na minimização da demanda judicial. Confira nas entrevistas com a desembargadora 
Cristina Gaulia e a juíza Raquel de Oliveira dois dos principais projetos realizados.

Responsabilidade social é um conceito 
indissociável da Justiça. Para muitos 
magistrados do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TJ-RJ) este postulado 

é especialmente praticado no dia a dia de trabalho. É o 
caso, por exemplo da desembargadora Cristina Gaulia 
e da juíza Raquel de Oliveira, titular da 6ª Vara Cível de 
Jacarepaguá. Sob a égide do Departamento de Promoção 
da Sustentabilidade (Deape), ambas coordenam projetos 
de inclusão social que são absoluto sucesso em termos 
de feitos realizados. 

Há dez anos, a desembargadora Cristina Gaulia está 
a frente do projeto Justiça Itinerante, estabelecido pela 
Constituição de 1988 e implementado pelo TJ-RJ em 
2004. O objetivo do programa é permitir o acesso de todos 
à Justiça, a partir do momento em que busca regulamentar 
e solucionar juridicamente as questões da área civil, 
com a emissão de certidão de nascimento e demais 
documentos (CPF, RG, Título de eleitor), a problemas de 
relacionamento com a vizinhança e assuntos de família, 

que envolve a guarda de filhos e pagamento de pensão. 
Confira na entrevista a seguir, o balanço do programa 

que já beneficiou mais de 100 mil pessoas, de diversas 
comunidades e municípios do Rio e que é realizado  pelos 
juízes, por meio de mutirões, juntamente com membros 
do Ministério Público e da Defensoria Pública, em ônibus 
fornecidos pelo TJ-RJ. 

Fórum – Como surgiu a ideia de realizar o Projeto Justiça 
Itinerante?
Desembargadora Cristina Gaulia – Inicialmente, nós 
estabelecemos aspectos da Justiça Itinerante que 
deveriam ser obedecidos para compor uma agenda de 
inaugurações. O primeiro desses critérios era atender 
os municípios emancipados que não eram comarca, 
portanto, sem fórum. Só que existem mais três critérios 
para os quais nós avançamos posteriormente. O segundo 
é referente aos municípios de vasta extensão, que tem 
distritos muito pobres, em que as pessoas têm muita 
dificuldade de chegar ao fórum. O terceiro paradigma 
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são municípios com muita densidade demográfica, como 
é o caso, por exemplo, de São Gonçalo. Ali, por mais 
que você instale novos fóruns, varas ou mesmo fóruns 
regionais, ainda restarão locais sem atendimento básico 
à população. E, por último, estão as áreas em processo de 
pacificação. Temos assim quatro critérios estabelecidos 
para que fossemos ao mesmo tempo construindo e 
ampliando a Justiça Itinerante. 

Fórum – Quais localidades foram atendidas inicialmente?
Desembargadora Cristina Gaulia – Começamos em 
2004, com quatro municípios que não eram comarca: 
Tanguá, em 24 de abril de 2004; Areal, em 11 de maio; 
Levy Gasparian, em 3 de agosto, e Macu, em 10 de 
agosto. E depois fomos avançando para todos esses 
outros 19 lugares, onde temos hoje a Justiça Itinerante. 
E esses locais atendem a todos esses critérios que 
eu comentei. Temos muito ainda a desenvolver, pois 
esses critérios não se esgotam. Temos, por exemplo, 
todo o norte fluminense para atender, além de Campos 
dos Goytacazes, onde já estamos presentes. Aqui 
na cidade do Rio de Janeiro tem outros locais que 
também poderemos crescer, que são as áreas objeto 
da pacificação do secretário Beltrame (José Mariano 
Beltrame, secretário de Segurança Pública). Só que 
isso é uma política pública do Judiciário, que deve 
obedecer um critério orçamentário e, obviamente, de 
discricionariedade da administração. Naquilo em que a 
administração permitir que avancemos, nós o faremos.

 
Fórum – Houve algum tipo de entrave ao projeto, seja 
por parte das comunidades ou do próprio Judiciário?
Desembargadora Cristina Gaulia – Nunca houve objeção 
de quem quer que fosse. A administração encampou 
este projeto porque na verdade o projeto era um projeto 
da administração. Foi o próprio presidente (do TJ-RJ) na 
época que determinou que essa Justiça Itinerante fosse 
desenvolvida aqui com os ônibus. Em outros lugares do 
Brasil você vai encontrar o projeto desenvolvido de outras 
formas, como barco, boleia de caminhão, em contêiner etc. 
Porque é uma demanda da Constituição Federal. O artigo 
125, parágrafo 7 da Carta estabelece que os Tribunais de 
Justiça  organizarão a sua Justiça Itinerante como fórmula  
de maior acesso da população ou das populações, melhor 

dizendo, à Justiça, de acordo com as suas necessidades. 
E é isso que nós estamos fazendo aqui no Rio. Também 
não houve objeções por parte dos magistrados, porque 
nós já vivíamos um momento diferenciado, no qual o 
magistrado queria estar mais próximo do jurisdicionado – 
momento esse que começou com os juizados especiais. 
Os magistrados queriam conhecer essa maneira de se 
aproximar melhor da população. 

Fórum – E, obviamente, por parte das populações, 
objeção alguma poderia haver. 
Desembargadora Cristina Gaulia – Certamente que não. 
Porque embora nós tenhamos uma Justiça – e falo no 
âmbito do nosso Estado – esta é muito sobrecarregada 
de processos. Por incrível que possa parecer, ainda há 
locais onde não conseguimos dar acesso pleno à Justiça. 
Há pequenas comunidades ou localidades interioranas 
em que as pessoas são muito pobres, e não têm sapato 
e nem roupa para entrar no fórum. Essas pessoas não 
chegam ao Judiciário, não chegam nem à Defensoria 
Pública - que via de regra está dentro dos fóruns - por 
falta de roupa. Outra coisa, elas moram em comunidades 
onde não existe endereço. Então, como é que o Oficial de 
Justiça vai citar? Como é que vão fornecer o endereço 
para o juiz colocar na petição inicial? Nem o correio chega 
lá. E isso não é exclusividade do Rio, mas uma verdade em 
todo o Brasil. Tem locais onde as partes não tem endereço 
e nem documentos – e ai não podem ser qualificadas na 
petição inicial e tampouco tem endereço para fornecer 
– nem como autoras e nem como réus. São coisas que 
literalmente cerceiam o acesso à Justiça. E aí pensamos: 
“A Justiça está sobrecarregada!” No entanto, ainda existe 
um Brasil que não tem acesso à Justiça. Hoje em dia você 
só tem acesso ao programa Bolsa Família e a vários outros 
benefícios nessa linha que o governo federal fornece, se 
tiver documentação completa: certidão de nascimento , 
carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, título de 
eleitor. E uma coisa depende da outra. Então, quando a 
Justiça Itinerante faz o seu trabalho ela começa com essa 
questão da documentação, depois ela regulariza o estado 
civil, a ação do estado civil - que é a transformação das 
uniões estáveis em casamento -  que são os casamentos 
coletivos, incluindo casais heterossexuais e homoafetivos, 
que são programas que também temos aqui no Tribunal.
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Fórum – Como a senhora avalia esse período de dez 
anos de atuação do Justiça Itinerante?
Desembargadora Cristina Gaulia – Eu avalio de uma forma 
extremamente positiva. Primeiro, porque eu acho que é uma 
determinação constitucional. Não há como os tribunais de 
justiça dizerem “nós não vamos fazer, nós entendemos 
que não é necessário”, porque está na Constituição. E 
essa Constituição que se propõe a fortalecer a cidadania. 
Obviamente existem limitações administrativas e 
orçamentárias, alguns estão implementando de maneira 
mais rápida, outros mais vagarosamente. Mas, não da 
para dizer “eu não vou implementar”, porque é política 
constitucionalmente garantida ao brasileiro. Afora essa 
questão, é também uma grande vantagem, porque essa 
proximidade  com a população gera um aumento do 
respeito pela figura da autoridade do juiz. Um juiz que 
era mais distante, do passado, encastelado, que era 
considerado quase “Deus”, se torna mais humano, porque 
as pessoas passam a ver o juiz chegar no seu carro, sair do 
seu carro, encontram o magistrado no dia do casamento , 
que  via de regra  acontece a cada dois meses, alguns estão 
fazendo  até uma vez por  mês. 

Fórum – Quais são as perspectivas futuras do Deape?
Desembargadora Cristina Gaulia – Existem aqueles 
planos almejados, e acho que tem que existir a utopia, 
que é o que te ajuda a caminhar. E existem aqueles 
planos que são os possíveis dentro daquelas limitações 
estabelecidas pela administração -  por essa ou pelas 
próximas -  porque a Justiça Itinerante tem um custo. 
Você tem ônibus, gasolina, manutenção do ônibus, mão 
de obra do motorista, da pessoa que limpa o ônibus, ou 
seja, todo um contexto de gastos com o ônibus e com a 
estrutura. Dentro dessa ótica, o que podemos dizer é que o 
ideal seria que pudéssemos crescer na construção desse 
projeto, pelo menos inaugurando duas Justiças Itinerantes 
novas a cada semestre. Mas isso quem pode dizer é 
a presidência, a administração do tribunal. Se nós não 
pudermos fazer isso, que façamos uma Justiça Itinerante a 
cada seis meses ou uma por ano. No entanto, a utopia seria 
a inauguração de uma por mês. Tudo depende daquilo que 
a administração autoriza a fazer. Campo tem. Se você me 
pergunta qual a utopia em termos de campos de expansão, 
eu te digo que existem pelo menos 50 lugares sinalizando 
pela necessidade de uma Justiça Itinerante.

Casamentos comunitários
Além desta iniciativa, a desembargadora  Cristina Gaulia 

é a idealizadora   de outros projetos, como o Casamento 
Comunitário, criado em 2004 e operacionalizado pelo 
Deape. Até 2012, as celebrações promoviam a união 
apenas de casamentos heterossexuais. Naquele ano, 
quando o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu as 
uniões do mesmo sexo, os casamentos homoafetivos  
também passaram a ser incluídos. Porém, ainda não havia 
autorização para convergir essas uniões em casamento, 
considerando o tempo total de convívio dos casais. Foi 
então que, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
autorizou que os cartórios fizessem a conversão. Para se 
ter uma ideia, em 8 de dezembro do ano passado, o Dia da 
Justiça e da Família, o projeto realizou a maior cerimônia civil 
de casamento homoafetivo do mundo. Ao todo, 130 casais 
tiveram suas uniões estáveis oficialmente reconhecidas. 

Vale destacar que o casamento homoafetivo foi 
fruto da parceria entre o Poder Judiciário fluminense, 
através do Deape; o Governo do Estado do Rio, através 
do Programa Rio Sem Homofobia, da Secretaria Estadual 
de Assistência Social e Direitos Humanos; a Defensoria 

Cristina Gaulia
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Pública do Estado do Rio de Janeiro, através do Núcleo de 
Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos; e 
a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Foi também no ano passado que a desembargadora 
Gaulia passou a coordenação dos casamentos 
comunitários homoafetivos para a juíza Raquel de Oliveira, 
que revela mais detalhes na entrevista que se segue.

Fórum – A partir de quando os casamentos comunitários 
passaram a convergir as uniões estáveis em casamento?
Juíza Raquel de Oliveira – Desde 2009, quando saiu 
o provimento da corregedoria para que os cartórios 
pudessem fazer já direcionando o procedimento aos 
cartórios extrajudiciais - de registro civil de pessoas 
naturais - para fazer a conversão de união estável em 
casamento. Antes disso, o que se fazia no departamento 
social do tribunal eram casamentos puro e simples. Ou 
seja, passou-se a considerar o tempo de união do casal 
convergindo o início da relação ao casamento. 

Fórum – Qual a importância da conversão da união 
estável em casamento?
Juíza Raquel de Oliveira – A medida permitiu que casais 
pudessem partilhar os bens do casal considerando todo o 
tempo de união sem registro, o que não acontecia antes. 
Esse casamento puro e simples acabava criando duas 
situações diferentes para as pessoas, que ficavam com 
um período de união estável e um período de casamento. 
E quando iam para a Justiça por motivo de separação, eles 
tinham um divórcio pela parte do casamento e precisavam 
entrar com outra ação, que faria o reconhecimento daquele 
período de união estável para a partilha do bem. Isso quer 
dizer que se a pessoa estiver vivendo a união há 20 anos e 
agora tiver resolvido converter essa união em casamento, 
eles terão a data do casamento de agora, mas os efeitos 
dessa união retroagem ao início da convivência. Esse projeto 
de conversão de união estável de casais heterossexuais foi 
um projeto que eu iniciei. Eu era juíza de família e comecei a 
perceber que essas conversões poderiam diminuir a médio 
e curto prazo os problemas que eu via diariamente. 

Fórum – Quando a senhora começou a se envolver com 
o projeto da conversão da união estável em casamento?
Juíza Raquel de Oliveira – Eu só comecei quando saiu 

o provimento (provimento 12) da corregedoria que 
regulamentou essa situação, já prevista pela Constituição 
e pelo Código Civil. Em relação à questão homoafetiva o 
que ocorreu foi que o Deape queria promover a inclusão 
social, possibilitando que as pessoas que ficavam à 
margem da cidadania, tivessem a cidadania plena que o 
estado oferece a todos.  A gente quer que a pessoa seja 
incluída na sociedade, sem preconceito. Quando teve a 
decisão do STF, em 2012, reconhecendo a união estável 
dos homoafetivos, o Tribunal e nós do Deape começamos a 
fazer também o reconhecimento das uniões homoafetivas 
e as pessoas saiam com uma ata – e um documento 
público –, para que pudessem comprovar em qualquer 
lugar essa união, que é certa e deve ser reconhecida. 
Então, fazíamos com base na decisão do STF, mas, não 
podíamos fazer ainda a conversão em casamento, porque 
não havia um provimento da corregedoria que regesse os 
cartórios do Estado sobre isso. Em 2013, o CNJ disse que 
os cartórios não poderiam se recusar a fazer a conversão 
da união estável dos homoafetivos em casamento. A partir 
daí, a corregedoria recebeu essa decisão do Conselho e 
converteu em provimento para o Rio de Janeiro. 

Raquel de Oliveira



38  Revista Fórum



Revista Fórum  39

Revista Fórum – E então vocês puderam começar a fazer 
esse reconhecimento?
Juíza Raquel de Oliveira – Sim, nós passamos a fazer 
não só o reconhecimento das uniões homoafetivas, 
mas da conversão em casamento. A exemplo do que já 
fazíamos para o heterossexuais, sem qualquer tipo de 
discriminação e de maneira a incluí-los plenamente na 
sociedade. Os juízes que participaram das ações sociais 
passaram a fazer em suas comarcas. Nós tivemos 
pedidos para realizar os casamentos comunitários dentro 
de outras instituições, como o Corpo de Bombeiros, 
Guarda Municipal, Comlurb (Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana). São exemplos de algumas instituições 
que também querem que a situação de seus funcionários 
seja regularizada. Até que, em 2013, a desembargadora 
Cristina Tereza Gaulia passou a coordenação para mim.

Fórum – Qual sua opinião sobre essas cerimônias?
Juíza Raquel de Oliveira – É muito emocionante! Às 
vezes a maioria não percebe o quanto que isso influencia 
psicologicamente a vida de todos. As pessoas se sentem 
mais acolhidas pela sociedade, sentem que a família 
tem um elo mais forte. Aquela fragilidade que havia de 
uma situação de fato passa a ter a força e a união de 
uma situação de Direito. Isso, hoje, representa muito. Se 
conseguirmos voltar a valorizar a família com elos que 
realmente a façam se sentir unida, teremos uma melhora 
geral na sociedade, porque é da família que começa tudo. 
Então, quando as pessoas têm aquele laço só de união 
estável, elas têm um laço muito frágil. O fato de passar 
a união de estável para casamento faz com que elas se 
sintam mais fortalecidas, mais família, mais acolhidas, 
e os filhos se sentem melhores. O Código Civil de 2002 
já nasceu velho, porque aguardávamos há muito tempo 
essa aprovação. Então, quando ele nasceu , ele fez um 
retrocesso em relação à união estável. Direitos que já 
haviam sido conquistados foram revogados. O cônjuge, 

companheiro, que era igualado ao cônjuge na ordem 
sucessória, que era também herdeiro, passou a ser 
apenas partícipe na herança. Ele participa com os filhos.

Revista Fórum – Isso deverá influenciar nas demandas 
judiciais, certamente.
Juíza Raquel de Oliveira – Claro. Se conseguirmos essa 
conversão de fazer com que as pessoas voltem a acreditar 
na instituição, reconhecendo o casamento como forma de 
morar juntos e constituir uma família, iremos diminuir as 
ações na vara de família. Porque não terá a investigação de 
paternidade, já que o casal terá feito o registro da criança com 
o nome do pai. Seja na questão sucessória ou na relativa à 
pensão por morte. E essa questão sucessória serve tanto 
para os homoafetivos como para os heterossexuais. Quase 
todos os estados já reconheceram que o companheiro do 
homoafetivo tem direito a pensão por morte. Para se habilitar 
a essa pensão ele tem que entrar com uma ação na Justiça 
e trazer essa união reconhecida. Mas, em geral, o que eles 
fazem? Começam a arrumar aquele “jeitinho brasileiro”, vão 
ao cartório fazer uma escritura de união estável e acabam 
gastando mais do que na conversão do casamento, e ficam 
com a escritura que pode ser questionada, porque até aquela 
data eles estavam juntos, mas e depois? A escritura não é 
um documento como a certidão de nascimento, porque o 
registro de casamento só pode ser desfeito com o divórcio. 
A união estável eles podem deixar, porque é uma situação 
fática. Então, isso desemboca na Justiça. Ao passo que, 
agora, resolvemos a situação antes. A conversão é o juiz 
indo antes do problema, na causa, para tentar solucionar. 
Neste ano vão acontecer grandes eventos de casamento 
comunitário, um deles é o “Dia do Sim”, que deverá reunir 
cerca de 2.000 casais heterossexuais, e “O Amor é Legal”, 
para casais homoafetivos. Devido ao grande número de 
telefonemas que o Deape vem recebendo, há o interesse em 
promover a interiorização dos casamentos coletivos para o 
interior fluminense. 

“É muito emocionante! Às vezes a maioria não percebe o quanto que isso 
influencia psicologicamente a vida de todos. As pessoas se sentem mais 
acolhidas pela sociedade, sentem que a família tem um elo mais forte.”

Juíza Raquel de Oliveira
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Descriminalização do uso de entorpecentesCAPAOPINIÃO

Difícil escrever sobre tema tão complexo e 
preocupante em tão poucas linhas. Há que 
se optar por uma vereda: seguiremos aqui, 
então, pelo caminho da inconstitucionalidade 

da criminalização do uso de entorpecentes – passo 
importante na direção da legalização, a pôr fim à nefasta 
“guerra às drogas” e sua duradoura, sinistra, ineficaz, 
seletiva, cínica e ignominiosa matança de pobres.

Na hipótese de condutas que se adequem ao tipo 
contido no artigo 28 da Lei 11.343/2006, diz-se comumente 
que o bem jurídico tutelado é a saúde pública, o que, 
entretanto, não passa de uma insustentável abstração, já 
que concretamente, no âmbito do tipo penal em comento, 
deve esta ser entendida como o somatório das saúdes 
pessoais de cada cidadão e, sob tal prisma, afastada 
aquela abstração, vemos que a tutela se faz em realidade 
à saúde dos usuários de drogas, ou seja, especificamente 
à saúde de cada um deles, sendo este o (indispensável) 
perigo concreto a ser analisado.

Pois bem: um cidadão pode tentar se suicidar, e não 
será incriminado por isto. Pode se auto lesionar, e não 
será criminalizado por isto (exceção feita a tipo inserido 
no Código Penal Militar). Pode fazer uso abusivo de álcool 
ou de cigarros (o que potencialmente o levará à morte por 
acidente, cirrose, câncer, ou outras doenças igualmente 
graves, como expressamente o admite e adverte o 
Ministério da Saúde), e não será acusado criminalmente 
por tal conduta – ainda que se insira em uma verdadeira 
endemia consentida!

Isto é assim porque se optou por não incriminar/apenar 
pessoas que eventualmente já se encontrem em situação 

de vida particularmente delicada, na qual a atuação do 
Estado repressor somente contribuiria para piorar as 
coisas. Afinal, uma pessoa que tentou se suicidar, que 
se auto lesionou, que faz uso abusivo de drogas “lícitas” 
sem que em nenhuma destas situações afete direitos de 
terceiros, não necessita de reprimenda, mas no máximo de 
apoio, tratamento e proteção, ou seja, tudo o que o Direito 
Penal não pode dar.

Ora, o mesmo raciocínio se aplica ao uso de drogas. 
Se determinadas substâncias de fato causam 

profundo prejuízo à saúde (sendo estranho que algumas, 
mais nocivas, não sejam tornadas “ilícitas”, enquanto 
outras menos nocivas o são), ainda que opte o Estado 
por criminalizar o tráfico (alternativa também discutível), 
não pode punir a autolesão, ou seja, o uso das drogas, 
porque tal vai de encontro com toda a sistemática que 
aponta no sentido da ausência de tipicidade material 
na conduta dos que praticam lesões contra si mesmos, 
ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana 
acionar o Direito Penal em detrimento de cidadãos que 
necessitam, na pior das hipóteses (porque inclusive 
contra isto possuem, a princípio, plena liberdade para 
se opor) de auxílio e tratamento, nunca de punição – 
mesmo que aquelas mal disfarçadas, contidas nos 
incisos do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Portanto, deixando a hipocrisia de lado (a qual gira em 
torno precipuamente da existência de drogas ditas “lícitas”, 
em contraposição a drogas tornadas “ilícitas”), não afetando, 
a priori, diretamente a conduta incriminada pelo artigo 28 
da Lei 11.343/2006 bens jurídicos de terceiros, e sendo 
lícita, como vimos, a prática da autolesão, não guardando 
tal ação pertinência com a saúde ou incolumidade pública, 
estamos no âmbito do direito constitucionalmente 
assegurado à dignidade humana, à liberdade, à privacidade 
e à intimidade de cada cidadão, inexistindo bem jurídico 
concreta e legitimamente tutelável.

Logo, carecendo a conduta assim tipificada de 
ofensividade, e violando a incriminação os supra citados 
princípios constitucionais, carece aquele tipo penal de 
respaldo na Carta Maior, impondo-se necessariamente o 
reconhecimento de sua inconstitucionalidade. 

Sou a favor

Marcos Peixoto
Juiz do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro 
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No polêmico debate que se instaurou no País 
acerca da legalização de drogas, está sendo 
deixado de lado um valor maior da sociedade, 
que é a família.

O preâmbulo da Constituição - vetor interpretativo de 
seus objetivos e ideais - estabelece como valores supremos 
a liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade e a 
justiça, buscando-se uma sociedade fraterna, fundada na 
harmonia social. Em seu artigo 226, a Carta Constitucional 
determina que “a família, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado”. Por sua vez, o artigo 227 anuncia que 
“é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. 

Conclui-se, sem maiores esforços interpretativos, que 
o Estado tem a obrigação constitucional de proteger a 
família, assegurando prioritariamente aos jovens o direito à 
vida, à saúde, ao bem estar, à convivência familiar fraterna 
e à harmonia social.

Logo, é dever de todos nós - família, sociedade e Estado 
- por imperativo constitucional, proteger os jovens das 
drogas, garantindo a eles o direito sagrado à vida, à saúde, 
ao bem estar e à dignidade.

Nada disso é possível com legalização de novas drogas. 
Não há droga inofensiva. Todas, sem exceção (inclusive o 
álcool e o tabaco), são responsáveis pela degradação da 
pessoa humana, da família e da sociedade. Não se pode 
transigir nesse campo.

Os defensores da legalização, em regra, argumentam 
que a guerra contra as drogas está perdida, que devemos 

regulamentar o consumo, que devemos investir o dinheiro 
gasto no combate ao tráfico em políticas públicas de 
tratamento. Não tenho receio em afirmar que o fracasso 
está na própria essência desse discurso. O “interesse” dos 
governos na legalização de novas drogas não é edificante, 
pois está diretamente associado à arrecadação, à 
tributação. De igual modo, não é crível que o governo, após 
a legalização, vá destinar mais verbas para a saúde. Isso 
não ocorreu com a CPMF, concebida especificamente para 
custear a saúde pública. Tampouco ocorrerá agora. O povo 
brasileiro já aprendeu, no próprio bolso, que esse discurso 
é puramente retórico.

O combate às drogas será exitoso a partir da adoção 
de políticas públicas inteligentes, de longo prazo, reprimida 
a comercialização e o consumo. Podemos citar o bem 
sucedido exemplo da Lei Seca, que reduziu drasticamente o 
número de vítimas em acidentes de trânsito. Há esperança.

“Estuda o passado, se quiseres adivinhar o futuro”, 
ensinou Confúcio. Tomemos o álcool como exemplo. 
Inúmeros trabalhos acadêmicos vêm apontando que a 
proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores 
reduz significativamente o consumo. Para o Dr. Ronaldo 
Laranjeira, Professor da Universidade Federal de São Paulo e 
membro da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, esses 
estudos comprovam que “a abolição das leis teria um efeito 
maior nas pessoas que comumente não consomem drogas, 
potencialmente levando um maior número de pessoas a 
experimentarem e a tornarem-se usuários regulares ou 
esporádicos. Por outro lado, os estudos mostraram que quanto 
maior o envolvimento com drogas, menor seria o impacto das 
leis em deter o consumo. No entanto, a lei serve para deter um 
número substancial de pessoas de usar drogas”.

O jovem é um curioso por excelência. A legalização 
servirá apenas para aumentar o número de dependentes, 
incrementando o consumo. O Brasil não precisa de mais 
dependentes químicos. Precisa, e muito, de uma sociedade 
civil engajada por propósitos bem maiores, como a defesa 
da moralidade, da conduta ética, da educação pública de 
qualidade. Queremos brasileiros que façam o bem pelo 
bem, sem esperar recompensa. Estamos cansados de 
tanta droga.

Sou Contra

Luciano Rinaldi
Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado do
 Rio de Janeiro 
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ESTANTE

Os contos que Milton Hatoum reuniu em “A cidade ilhada” trazem relances da experiência 
vivida recolhidos em tramas brevíssimas, de dicção enxuta, em que tudo ganha nitidez 
máxima - e máximo poder de iluminação. As sementes que dão origem a esses contos 
têm referências diversas. Com mão discreta e madura, o autor trabalha  fragmentos da 
memória até que adquiram, sem que se adivinhe como ou quando, outro caráter: frutos do 
acaso e da biografia pessoal, eles afinal se mostram como imagens exemplares do curso 
de nossos desejos e fracassos. Breves como são, as histórias de Milton Hatoum guardam 
em si a mesma potência expansiva e explosiva que o leitor já conhecia desde “Dois irmãos” 
e “Cinzas do Norte”.

A Cidade Ilhada  Milton Hatoum  

Em “O animal social”, David Brooks entrelaça, em uma narrativa reveladora, uma vasta 
coleção de novas pesquisas com as vidas de dois personagens ficcionais, Harold e Erica, 
acompanhando-os da infância à velhice. Ao fazer isso, revela uma nova e fundamental 
compreensão da natureza humana. Ele traça uma inovadora definição do sucesso 
ressaltando o que os economistas chamam de habilidades não cognitivas — aquelas 
qualidades ocultas que não podem ser facilmente contadas ou medidas, mas que levam, 
de fato, a uma vida de felicidade e realização. Uma aventura intelectual emocionante e 
cheia de nuances, a obra é um livro essencial para os nossos tempos — e que mudará a 
maneira como nos vemos no mundo.

O Animal Social  David Brooks
 

Nessa obra, o século passado ganha vida como uma época de ideias — um tempo em 
que, para o bem e para o mal, os pensamentos de poucos reinavam sobre a vida de muitos. 
Judt apresenta os triunfos e os fracassos de intelectuais proeminentes, explicando com 
maestria suas ideias e os riscos de seus compromissos políticos. A natureza excepcional 
desta obra é evidente em sua própria estrutura: uma série de conversas íntimas entre 
Judt e seu amigo e colega historiador Timothy Snyder, baseada em textos da época e 
orientada pela intensidade da visão deles. À medida que ideias esquecidas são revisitadas 
e tendências em voga são examinadas, a configuração de um século emerge. Pensando o 
século XX abre caminhos para uma vida moral no século XXI. É um livro sobre o passado, 
mas é também um argumento em favor do tipo de futuro pelo qual devemos nos empenhar.

Pensamento do século XX  Tony Judt e Timothy Snyder
Fotos: D
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Os professores de história da USP, Luiz Bernardo Pericás e Lincoln Secco, reuniram nessa 
coletânea 27 estudos que permite traçar um amplo panorama do pensamento crítico 
político-social brasileiro dos séculos XX e XXI.  Os autores escolhidos compõem um rico 
acervo de ideias, nos âmbitos social e histórico, da década de 1920 até o começo dos anos 
1990. Os estudos e ensaios foram escritos por reconhecidos especialistas acadêmicos 
que se debruçaram sobre a vida e obra de alguns dos principais intérpretes da história e da 
cultura no Brasil, como Antonio Candido, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Gilberto Freyre, 
Sérgio Buarque de Holanda, entre outros representantes da intelligentsia nacional.

Intérpretes do Brasil   Luiz Bernardo Pericás e Lincoln Secco

O novo volume da coleção História do Brasil Nação, uma coedição da editora Objetiva 
com a Fundación Mapfre e direção geral de Lilia Moritz Schwarcz, é inteiramente dedicado 
à fotografia e repassa em 459 imagens os últimos 170 anos da trajetória histórica do 
Brasil, cobrindo o período de 1833 a 2003. Com a coordenação de Boris Kossoy, o livro 
inclui imagens emblemáticas, selecionadas a partir de um extenso garimpo em arquivos 
públicos e coleções privadas, que demarcam o aparecimento da fotografia no País e sua 
crescente importância para a historiografia nacional. 

Um olhar sobre o Brasil     Boris Kossoy e Lilia Moritz Schwarcz

Se a imagem da metrópole no século XX era a dos arranha-céus e das oportunidades 
de emprego, “Planeta Favela” leva o leitor para uma viagem ao redor do mundo pela 
realidade dos cenários de pobreza onde vive a maioria dos habitantes das megacidades do 
século XXI. O urbanista norte-americano Mike Davis investiga as origens do crescimento 
vertiginoso da população em moradias precárias a partir dos anos 1980 na América Latina, 
na África, na Ásia e no antigo bloco soviético. Davis analisa os paralelos entre as políticas 
econômicas e urbanas defendidas pelo FMI e pelo Banco Mundial e suas consequências 
desastrosas para as cerca de 200 mil favelas existentes no planeta. Cada aspecto dessa 
“nova cidade” é analisado: informalidade, desemprego, criminalidade, gangsterismo, as 
falhas do Estado, entre outros aspectos.

Planeta Favela    Mike Davis

Boitempo
416 páginas
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464 páginas
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CRÔNICA

Antonio José Ferreira Carvalho
Desembargador Presidente da 2ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Compatibilidade de Gênios
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O casal adentrou no escritório do advogado. 
Ela, uma mulher alta, vistosa, bem vestida, 
portando até algumas joias (apesar dos 
assaltos). Ele, um pouco mais baixo, talvez em 

razão dos saltos altos dos sapatos dela. Rosto de bebê 
chorão, parecendo calmo e delicado. Cabelos ficando 
grisalhos nas têmporas.
Sentaram-se em frente à escrivaninha do causídico.  Ela 
falou:
- Doutor, estamos aqui porque estamos pretendendo nos 
separar e preferimos fazer tudo amigavelmente.
- Há quanto tempo os senhores estão casados? – 
perguntou o advogado.
- Há cinco anos – respondeu ela, enquanto o marido 
continuava calado.
- E por que estão pretendendo separar-se após tanto 
tempo?
- Doutor... – disse o marido, que pela primeira vez abria 
a boca.
A mulher o interrompeu.
- Deixa que eu explico tudo.
- Mas...
- Deixa comigo. Doutor, nós estamos pretendendo nos 
separar por compatibilidade de gênios.
- Deve haver algum equívoco – disse o advogado. Por 
compatibilidade de gênios ninguém se separa. A senhora 
deve estar querendo dizer que quer se separar por 
incompatibilidade de gênios.
- Não, doutor. É por compatibilidade de gênios mesmo. É 
por isso que o nosso casamento não deu certo.
- Posso falar alguma coisa? – perguntou o marido 
delicadamente.
- Não me interrompa... – cortou a esposa.
- Minha senhora – disse o advogado, dirigindo-se à 
mulher – deve haver algum equívoco. Eu não posso 
distribuir uma ação alegando que o casal quer se separar 
por compatibilidade de gênios. O Juiz não vai aceitar. E o 
Curador de Família também não. Seria uma situação difícil 
para mim como advogado...
- Mas é mesmo por compatibilidade de gênios, doutor... 
– disse ela.
- Minha senhora, sou um advogado antigo, já vi muitos 
casais em frente a mim, como hoje, pretendendo separar-
se.  As razões eram as mais diversas. Por acaso, algum 
dos familiares da senhora ou do seu marido não está se 

intrometendo na vida do casal? Isso às vezes se torna 
comum.  O seu marido me parece uma pessoa calma, 
quem sabe é muito ligado à mãe dele e ela resolve dar 
palpites... Como a senhora se relaciona com a sua sogra?
- Muito bem, doutor. E nem meus pais, nem os pais dele 
se envolvem na nossa vida familiar.  O nosso problema, 
mesmo, é a nossa compatibilidade de gênios.
- Incompatibilidade, a senhora quer dizer...
- Não, doutor. É compatibilidade mesmo!
O advogado já estava ficando muito irritado. Aquela 
conversa não estava levando a nada e ele não pretendia 
arriscar-se, entrando com uma ação que poderia virar 
motivo de chacota. Então, para concluir a conversa, disse:
- Muito bem, minha senhora.  Já que a senhora insiste, 
me explique que negócio é esse de separação por 
compatibilidade de gênios.
- É muito simples, doutor. Nós gostamos das mesmas 
coisas. É por isso que nós temos que nos separar...
- Continuo não entendendo – disse o advogado.
- Ora, eu gosto de praia.  Meu marido também.  Eu gosto 
de cinema. Meu marido também.  Eu gosto de piscina. 
Meu marido também. Eu gosto de boate. Meu marido 
também. Eu gosto de homem. Meu marido também...
Pano extremamente rápido...

M
ailson Santana

Desembargador Antonio José Ferreira Carvalho
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TURISMO

A charmosa Vila de Monte Verde, no sul de Minas Gerais, reúne belíssimas 

paisagens, alta gastronomia e o charme das pousadas em estilo suíço. Tudo 

para quem gosta de curtir o frio em alto estilo. 
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Tradições dos Alpes em 
plena serra da Mantiqueira
Tradições dos Alpes em 
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Foi buscando um lugar de clima semelhante ao de 
sua terra natal, que muitos imigrantes alemães 
e suíços escolheram a Serra da Mantiqueira 
para lançar as bases de povoados, vilas e 

comunidades. Uma dessas localidades, a Vila de Monte 
Verde, fica próxima do município de Camanducaia, no sul 
de Minas Gerais – ao qual pertence administrativamente. 
Portanto, há poucos quilômetros das capitais do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. 

O lugar é especialmente indicado para quem deseja 
curtir o frio das montanhas, mas muito bem instalado 
em aconchegantes pousadas, desfrutando de deliciosos 
pratos dos bons restaurantes que a vila oferece, mas sem 
perder de vista os passeios de aventura ou as compras 
de produtos regionais e típicos do inverno, do chocolate 
artesanal às malhas, casacos e botas.

A vila começou a surgir em 1936, na região conhecida 
como Campos do Jaguari. Foi quando o jovem casal 
Grinberg chegou da Letônia à procura de um lar cujo 
clima e paisagem lembrassem sua terra natal. Verner 
e sua esposa formaram a Fazenda Pico do Selado. Na 
esteira do casal, vieram muito amigos europeus, para os 
quais a família foi cedendo lotes para a construção de 
casas. E outro imigrantes também se estabeleceram por 
lá: letões, húngaros e alemães. Em 1952, a fazenda virou 
povoado, que recebeu o nome de seu fundador: Monte 
Verde, a tradução literal de “Grinberg”. 

 A caminhada pela extensa área arborizada é revigorante
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O “ fondue” é ideal para as noites frias O aspecto requintado e rústico das pousadas  tornam o local  especial
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A paisagem lembra mesmo a Europa: nas verdes 
montanhas mineiras foram erguidas construções 
inspiradas nos chalés e casas típicas dos Alpes suíços. A 
névoa do inverno, visível no começo da noite, é um convite 
para conhecer  os vários, charmosos e acolhedores 
restaurantes, muitos deles com tradicionais da Alemanha 
e Suíça; outros com comida regional da melhor qualidade. 
Opções não faltam, mas Monte Verde consegue, mesmo 
assim, manter a paz e a tranquilidade que muitos turistas 
buscam na região serrana. É também o destino preferido 
dos casais apaixonados, que buscam nas paisagens 
românticas, e no aconchego de um vinho em frente à 
lareira, o clima perfeito para o amor.

Situada em uma altitude de 1.600 metros, a vila 
apresenta um clima frio e seco, característico de regiões 
montanhosas. Se no verão a temperatura chega a cair 
aos 14ºC à noite, o outono costuma ser o momento 
perfeito para quem gosta do friozinho. Melhora ainda no 
inverno, quando a temperatura pode cair abaixo de zero, 
atingindo a marca de -10°C. Quando é assim, a simpática 
Monte Verde amanhece coberta pelo branco da geada – 
embora raramente neve por lá.

Para quem gosta de caminhadas e trekking não 
faltam opções em Monte Verde. A topografia acidentada 
da região é dominada pelas imponentes montanhas 
da Serra Mantiqueira, cujos picos se elevam a mais de 
2.000 metros de altura. Um passeio obrigatório é o Pico 
do Selado, de onde se pode observar uma espetacular 
paisagem. Para chegar até lá, o visitante tem que 
percorrer uma distância considerável, já que a atração 
fica fora da vila. Mas é possível fazer isso em veículos 
4x4, quadriciclos ou motos alugadas. Isso para quem 
não prefere cavalgar, já que os cavalos também estão 
disponíveis para locação.

Quem não tiver fôlego para subir até o Selado, pode, 
a partir da avenida principal, tanto a Rua da Mantiqueira 
quanto a Avenida das Montanhas, subir até os picos 
da Pedra Partida ou Pedra Redonda, o Mirante, o Platô 
e o Chapéu do Bispo. Pelo caminho, dá para apreciar e 
fotografar a riqueza vegetal da Mata Atlântica. A natureza 
em Monte Verde é rica em florestas de araucárias e 
pinheiros, com variedade de flores exóticas, riachos e 
cachoeiras. A variedade de pássaros é a principal marca 
da fauna local, mas é a primavera o período mais indicado 
para avistar os diversos tipos de pássaros, como gaviões, 
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Não pode faltar um passeio à noite para comprar produtos regionais 

A tranquilidade do comércio da região atrai os turistas
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tucanos e os beija-flores, que são quase um patrimônio 
natural do lugar.

Outro passeio bastante procurado na vila é o voo 
panorâmico que sai do aeroporto da cidade, e que é 
realizado nos finais de semana e durante a temporada 
de inverno. São três roteiros diferentes, com durações 
variáveis. O passeio de 15 minutos sobrevoa a vila e 
permite também vislumbrar os picos mais altos da região. 
Um outro percurso, com duração de 25 minutos, inclui a 
Cachoeira dos Pretos. O circuito mais longo dura uma 
hora e vai até Campos do Jordão, passando pela Pedra 
do Baú.  

Há também passeios de jipe para outros destinos 
próximos, como a Cachoeira dos Pretos, em Joanópolis, 
ou aos municípios de São Francisco Xavier, Gonçalves e 
Campos do Jordão.

Orquídeas, música e gastronomia
Além das trilhas ecológicas e dos voos, a vila 

de Monte Verde oferece outras opções de passeios, 
como o Orquidário MV, que reúne uma bela coleção 
dessas espécies e de curiosas plantas carnívoras. São 
aproximadamente 1.500 espécies distintas de orquídeas, 
além de 150 espécies de carnívoras. A coleção tem 
ainda vários tipos de bromélias, cactos, suculentas e 
plantas exóticas. A estufa é aberta a visitação e também 
comercializa as plantas. 

Para quem gosta de música, vale a visita ao Museu da 
MPB, vinculado à Locanda Belvedere. Um dos sócios da 
pousada é o músico e pesquisador Roberto Lapiccirella, 
que entre outros feitos, organizou o livro “Antologia 
Musical Popular Brasileira – As Marchinhas de Carnaval”. 
No museu, ele expõe sua coleção de aproximadamente 9 
mil discos vinis de MPB, além de fotos, revistas, livros e 
vídeos sobre o tema.  Ali podem ser encontradas raridades 
de artistas como Ari Barroso, Noel Rosa, Geraldo Pereira, 
Ataulfo Alves, Adoniran Barbosa, Elizeth Cardoso, Tom 
Jobim, Orlando Silva, Francisco Alves, Carlos Galhardo, 
Alvarenga e Ranchinho, Carmen Miranda, Chiquinha 
Gonzaga, Ernesto Nazareth, entre outros.

Espalhados por toda a vila de Monte Verde encontram-
se inúmeros restaurantes, casas de chá, lanchonetes 
e bares, cujos cardápios variam da culinária mineira 
tradicional aos pratos de origem europeia. Ou seja, é 
possível experimentar uma caprichada feijoada e um 

tutu mineiro, ou algum dos vários pratos a base de truta 
e os clássicos fondues. De quebra, ainda dá para curtir a 
noite em uma das duas casas de boliche ou no rinque de 
patinação no gelo, que fica na rua principal da vila.

Quando o assunto muda para “compras”, os turistas 
poderão se preparar para voltar com a mala cheia de 
peças de cerâmica e objetos feitos de madeira, metal e 
couro. Mas a especialidade local é o comércio de gêneros 
alimentícios: chocolates, compotas, geleias, tortas, 
queijos de diversos tipos, vinhos e cachaças artesanais. 
Logicamente, não faltam as roupas de inverno, com 
variedade de lojas com opções de malhas, luvas, gorros, 
cachecóis e tudo o que é necessário para aproveitar o frio 
de Monte Verde com mais conforto. Outro destaque fica 
por conta dos produtos naturais fabricados na própria 
região, como sabonetes, perfumes, sais de banho e 
cosméticos em geral.

No período de alta temporada, que vai de abril a 
agosto, é quando Monte Verde recebe o maior número 
de visitantes. São muitas opções de hospedagem, mas 
é recomendável fazer a reserva com certa antecedência. 
A Associação de Hotéis e Pousadas de Monte Verde 
(AHPMV) recomenda que a visita dure, no mínimo, três 
dias. É o tempo ideal para desfrutar de todos os passeios 
e conhecer as atrações que o lugar oferece. Saiba mais 
em www.monteverde.org.br. 
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Rossidélio Lopes, presidente da Amaerj, 
prestigiou a posse da diretoria da Regional 
de Duque de CaxiasNova diretoria da Regional de Niterói defende 

associativismo para união da classe

D
ivulgação

Posse 1a Regional

Posse 6a Regional

ACONTECEU

D
ivulgação

Posse 2a Regional Posse 3a Regional

Juiz Joel Pereira, desembargador Siro Darlan, Solange Lousada e 
juiz Rossidélio Lopes lançaram 1a coletânea do Juristur 

Lançamento Coletânea Juristur

Magistrados do norte fluminense se reuniram na posse da 
Regional de Campos

Membros do Judiciário, Executivo e Legislativo de Nova Iguaçu 
prestigiam posse da 3ª Regional da Amaerj

1a Festa de Aniversariantes do Trimestre de 2014 sorteou um final 
de semana de hospedagem em Búzios  

Festa dos Aniversariantes do trimestre

Posses

Eventos

Posse 9a Regional

Nova diretoria da Regional de Volta 
Redonda pediu a participação dos 
associados na luta pelas prerrogativas 
da classe
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