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ESTIMADOS,

A

presentada pelo governo federal em
fevereiro, a Reforma da Previdência
embute aspectos nocivos à magistratura. Desde o momento em que a proposta foi entregue ao Congresso, analisamos o
texto e verificamos os pontos que prejudicam a classe. Contra eles, temos nos empenhado em mostrar aos parlamentares as inúmeras injustiças do projeto.
A AMAERJ batalha pela queda da desconstitucionalização inserida na proposta e
atua para impedir o fim da previdência pública, em defesa da magistratura. Continuaremos
acompanhando, de perto e com muita atenção,
a tramitação da Reforma da Previdência.
Junto à AMB, vamos elaborar emendas
ao texto da proposta no Congresso. Lutaremos bravamente contra este assaque aos que
trabalham e contribuem por mais de 50 anos
para o fundo previdenciário.
No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
solicitamos ao presidente Claudio de Mello
Tavares a melhoria dos gabinetes dos juízes,
conforme prometido em sua campanha à presidência da Corte. Também criamos uma comissão interna da AMAERJ para a realização de
estudos sobre o tema. O TJ-RJ, pelo nono ano
consecutivo, é o mais produtivo do país, e a
melhoria da atividade-fim será imprescindível
para que continuemos nesta linha de sucesso.
Em março, a AMAERJ manifestou-se contra a tentativa da procuradora-geral de Justiça,

Raquel Dodge, de retirar da magistratura estadual a atribuição eleitoral. A Justiça Eleitoral é
a que possui a maior aprovação da sociedade,
em razão de seu alto grau de eficiência. Não há
nenhuma razão plausível para que haja modificação deste trabalho, que vem sendo feito de
forma exemplar pela magistratura nos Estados.
Somos contra esta tentativa de enfraquecimento do Poder Judiciário estadual. A Justiça é una
em todo o território nacional. Não há distinção entre juízes estaduais e federais. Não existe
uma Justiça menor, somos todos iguais e unidos trabalharemos no combate à corrupção.
Além da defesa institucional, estamos
construindo um movimento acadêmico na
nossa Associação. Por meio de parcerias, a
AMAERJ promove cursos e eventos nacionais
e internacionais. Um desses encontros que
tivemos a honra de organizar foi o seminário
em homenagem a Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, jurista gigante e revolucionário. Realizado no plenário do Tribunal Pleno, o evento
foi apoiado por 17 instituições e recebeu 2,5
mil inscrições. Um sucesso! Vamos promover
muitos outros encontros para nosso aperfeiçoamento e o necessário intercâmbio jurídico.
Juntos somos mais fortes.

Renata Gil de Alcantara Videira
presidente da amaerj

foto: Matheus Salomão

CARTA DO EDITOR

Caro leitor,

Expediente

A

pesquisa “Quem somos. A magistratura que queremos” revela quem é
o magistrado brasileiro hoje, seus anseios,
os rumos que deseja que a Justiça brasileira
siga, as propostas que idealizam para tornar
o Poder Judiciário cada vez mais competente e antenado com a população e o país.
Preparado pelos mesmos pesquisadores
do Departamento de Sociologia da PUC-Rio
encarregados de traçar, há 22 anos, o perfil da magistratura brasileira, o atual estu- Presentes à abertura do
seminário, o governador do Rio,
do é bastante revelador sobre quem é o juiz Wilson Witzel, e a presidente
brasileiro. Sua origem, religião, trajetórias da AMAERJ, Renata Gil
acadêmica e profissional.
A participação da AMAERJ ocorreu logo no primeiro momento da
pesquisa. A Sede Administrativa da Associação foi o local das primeiras
reuniões. A presidente Renata Gil, também vice Institucional da AMB,
coordenou o estudo, com o ministro Luis Felipe Salomão, do Superior
Tribunal de Justiça.
A questão dos feminicídios, que Renata Gil, com propriedade, aponta já ser uma espécie de epidemia na sociedade brasileira, é abordada em
texto desta edição. A violência por gênero espanta as pessoas de bem. Não
é aceitável a convivência com homicidas e agressores. Feminicidas, não.
A FÓRUM conta nesta edição como foi o seminário “O Acesso à Justiça e o Direito Processual Civil Contemporâneo”, realizado em 28 e 29
de março em homenagem ao jurista Paulo Cezar Pinheiro Carneiro,
consagrado professor titular de Teoria Geral do Processo da Faculdade
de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Na capa,
a presidente Renata Gil e o homenageado ladeiam o professor Cândido
Dinamarco, catedrático da Universidade de São Paulo (USP).
Conheça nesta edição a história da voluntária Simone Ferraz, magistrada fluminense. Inconformada com a tragédia de Brumadinho, ela não
teve dúvidas: pediu licença ao Tribunal de Justiça e seguiu para a cidade
mineira com o objetivo de ajudar como fosse preciso. Seu relato comove.
O Cariocando, espaço da revista especializado em cultura, turismo,
esporte e literatura, traz reportagem sobre os filmes de tribunal, que
atraem fãs do cinema há quase cem anos. A reportagem cita os destaques desta categoria cinematográfica, tão vinculada ao cotidiano dos
profissionais do Direito.
Israel e as míticas Jerusalém e Tel Aviv são os temas da matéria de turismo da FÓRUM . Conheça as principais atrações israelenses e saiba tudo
acerca desta viagem inesquecível aos locais de origem do cristianismo.
Em Esporte, contamos como são os trekkings dos magistrados,
caminhadas por montanhas empreendidas por magistrados e parentes
na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. A novidade é que, já
neste ano, os passeios também acontecerão na cidade do Rio, inicialmente na maravilhosa floresta do Parque Nacional da Tijuca.
Esperamos que vocês, caros leitores, apreciem a nova edição da
nossa revista.
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entrevista
Gizelda Leitão Teixeira

Aproveite os passeios
históricos, religiosos
e seguros em Israel

‘Montanhismo não é
esporte, é filosofia de vida’

Mais cinco novos
título para a sua
biblioteca Jurídica

fotos: ALEXANDRE CAMPBELL; reprodução; Matheus Salomão e SERGIO TORRES

PALAVRAS AO VENTO

Nós nos

A AMB trabalhará
para evitar que
os seus aspectos
perversos, desumanos
e inconstitucionais
sejam concretizados,
com graves danos
para as gerações
atuais e futuras.
Carta aberta da Associação dos Magistrados Brasileiros
sobre a proposta da Reforma da Previdência

acostumamos a andar
escoltado, é natural,
o ser humano acaba
se adaptando. Mas sua
privacidade e sua rotina
são afetadas por isso.
Vou sair para trabalhar,
tenho que marcar para
a escolta me pegar.
Felipe Gonçalves,
juiz do Rio de Janeiro, em
entrevista à Agência Pública sobre
magistrados ameaçados

A Justiça Estadual
atende ao cidadão no seu
dia a dia, fazendo a grande
pacificação social. Ela
representa mais de 60% das
causas do Brasil.
Alexandre de Moraes,
ministro do Supremo
Tribunal Federal, no
Encontro de Presidentes
dos Tribunais de
Justiça do Brasil
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Nosso Judiciário
é um dos mais produtivos
do mundo. Agradeço
o esforço de cada um
dos magistrados pela
dedicação, perseverança
e pelo comprometimento.
A magistratura me orgulha.
Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal
Federal, na abertura do ano Judiciário

O STF decidiu que atos
contra homossexuais são
racismo. Os quatro ministros
que votaram a favor sofreram
pedidos de impeachment.
Isso é delito de opinião. É
como na ditadura.
Luiz Fux,
vice-presidente do STF

Liberdade é o direito
de fazer tudo o que
as leis permitem.

Registro
o esforço da
magistratura para
colocar o serviço
jurisdicional
em dia com
a sociedade
e o papel
fundamental da
AMAERJ, nossa
associação, no
fortalecimento do
Poder Judiciário.
Claudio de Mello Tavares, presidente
do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, em sua posse

Filósofo Montesquieu (1689-1755)
fotos: Nelson Jr. e tj-sp

IMAGEM
DA FÓRUM

Luis Felipe Salomão, Luiz Werneck Vianna, Marcia Hollanda, Jayme de Oliveira, Maria Alice Rezende, Renata Gil, Michelini de Oliveira e Durval Rezende Filho foram alguns dos presentes ao lançamento da pesquisa “Quem somos. A magistratura que queremos”, em fevereiro, no Rio de Janeiro.
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DESASTRE EM MG

Marcas
da lama
Juíza Simone Ferraz relata
os dias de voluntariado na
tragédia de Brumadinho

por EVELYN SOARES
e MATHEUS SALOMÃO

À

s 12h28 de 25 de janeiro de 2019, a
história de Brumadinho (MG) ganhava contornos trágicos: foi a hora exata
do rompimento da barragem do Córrego
do Feijão I, da mineradora Vale. O Brasil se
chocou com as primeiras imagens da cidade mineira e o crescente número de desaparecidos e mortos. O trabalho de resgate por
bombeiros foi reforçado com a chegada de
voluntários, entre eles, Simone Ferraz, juíza
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio.
Durante o tempo em que atuou como
detetive da Polícia Civil, de 1989 a 1995,
Simone recebeu treinamento em primeiros socorros e sobrevivência na mata.
Antes de se tornar juíza, em 2007, trabalhou como advogada.
Simone Ferraz se voluntariou em dois
desastres: nas chuvas de Petrópolis, em
1989, e no Morro do Bumba (Niterói), em
2011. Ao saber da tragédia pela TV, ela
decidiu se licenciar para ser voluntária
em Brumadinho. Dois dias após o estouro da barragem, ela saiu do Rio de Janeiro, às 5h. Dirigiu por 600 km. No portal
da cidade, a falsa sensação de tranquilidade não a preparou para o que vivenciaria nos dias posteriores. Após se instalar no hotel, a prioridade foi encontrar o
centro de voluntariado.
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“Abordei um cabo da Polícia Militar,
que me informou onde estavam os voluntários e perguntou se eu era de lá. Quando disse ‘não’, ele me abraçou e chorou de
soluçar, repetindo ‘muito obrigado’. Logo
depois cheguei à Estação Conhecimento
[centro das operações], onde muita gente
chorava no alambrado, esperando que
alguém fosse localizado. Muitas pessoas
gritando, desesperadas, rezando, gente
revoltada. Isso foi chocante.”
A desolação com a cena deu lugar à revolta com o que a juíza chamou de “turismo do
desastre”. “Assim como chegavam muitas
pessoas para ajudar, vinham outras tirando fotos e fazendo lives em redes sociais.
Minha primeira tarefa foi afastar os curiosos no papo, mesmo com o nó na garganta.”
Simone ouviu pessoas na tentativa
de auxiliar na localização de desaparecidos. A tarefa a exauriu emocionalmente.
“Sou juíza, não psicóloga. Não consegui
me alimentar e só chorava.”. As últimas

tarefas do dia, que só terminou à meianoite, foram separar alimentos e roupas
para os desabrigados.

Dores no caminho
Em 1º de fevereiro, Simone conheceu
um casal de idosos que estava na Estação
Conhecimento desde o desastre. A enxurrada chegou à casa deles enquanto preparavam o almoço para netos e filhos, que
não conseguiram escapar. O casal só aceitou ir para a casa de parentes após a juíza
garantir que os pegaria no dia seguinte –
promessa que cumpriu.
Ela também acompanhou um casal
até a mina acima do Córrego do Feijão,
que ainda operava. “Não sabia se eles
estavam fazendo alguma contenção de
emergência ou ainda extraindo minério.
O choque é grande. Quando cheguei ao
Bumba e vi tudo abaixo, foi desesperador. Quando cheguei a Brumadinho, vi
o tamanho do que era. Vi a ganância do

janeiro + fevereiro + março
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Helicóptero
próximo à
Estação do
Conhecimento

1

2

homem. Mesmo com a tragédia, com o
portão da Vale retorcido, continuavam
trabalhando. Lá de cima, avistei o caminho que a lama percorrera. Havia locais
em que a lama chegou a 20 metros, altura
de um prédio de seis andares.”

Resgate de animais
No último dia no voluntariado, Simone se uniu a voluntários da Fraternidade–Federação Humanitária Internacional, ONG da Espanha especializada no
salvamento de animais em desastres.
Eles atuaram no hospital de campanha
instalado em fazenda alugada pela Vale
para acolher animais feridos. Cerca de
40 profissionais e estudantes de veterinária trabalharam no resgate da fauna às
margens do Rio Paraopeba.
O sofrimento era permanente: dezenas de bichos, de pequeno e grande portes, tinham ferimentos graves, como queimaduras provocadas pela lama misturada

3

ao minério. O cuidado era redobrado para
evitar a contaminação por doenças.
“Vários voluntários ficaram doentes,
com infecção intestinal, por exemplo. Vi
bombeiros com o rosto queimado pelo
contato com o minério”, testemunhou ela,
que se vacinou contra a febre amarela e
ingeriu medicamentos, como prevenção.
Neste dia, 2 de fevereiro, os trovões
aterrorizaram os bichos resgatados. “Os
veterinários falavam que o som da trovoada deve se assemelhar ao do rompimento da barragem. Nessas horas, todos os
cachorros e gatos gritavam. Um boi, em
desespero, batia a cabeça na grade para
fugir. Tiveram que correr para tranquilizá-lo. Eu o vi chorar. Desde então, nunca
mais pus um pedaço de carne na boca.”
Outro animal resgatado a marcou: o
cachorro Fiapo, “lindo, que tremia de medo
e frio depois que o limpamos da lama. Os voluntários passaram óleo de cozinha nele e
em outros bichos para aliviar as queimaduras”.

1. Cenário
após a
tragédia
2. Juíza
com equipe
da ONG
Fraternidade
3. Animal
resgatado

Retorno doído
As cenas tiraram o sono da juíza, que
decidiu voltar para casa em 4 de fevereiro. O cansaço no retorno se mesclou aos
poucos momentos bons vividos em Brumadinho: “A emoção e o abraço do policial, a broa de milho com café que tomei
com o casal de idosos, a esperança no
casal de jovens.”
Os mais de 2 mil km ao volante, o contato com as vítimas da tragédia, todas as
lembranças de Brumadinho reforçaram
em Simone a sensação de indignação e o
fortalecimento do trabalho da Justiça.
“Minério é metal, metal é moeda, e
não paga a vida. Gostaria que os empresários passassem meia hora da vida deles
colocando a mão naquela lama, vendo
as pessoas sofrendo, animais morrendo,
sentindo carrapatos e mosquitos na pele.
Talvez nunca mais fizessem isso. Mas,
enquanto eles não mudam de ideia, nós,
juízes criminais, os puniremos.”
fotos: Arq. pessoal/Simone Ferraz
e Adriano Machado/ Reuters

capa

Paulo Cezar
Pinheiro Carneiro
e a homenagem
da AMAERJ e
do meio jurídico
brasileiro
Seminário exaltou
o processualista de
renome nacional

por
DIEGO CARVALHO, EVELYN SOARES,
MATHEUS SALOMãO e SERGIO TORRES

A

o longo dos dias 28 e 29 de março, o
seminário promovido pela AMAERJ
em homenagem ao jurista, processualista e professor universitário Paulo
Cezar Pinheiro Carneiro reuniu muitos dos mais importantes personagens do
mundo jurídico brasileiro. Três ministros
do Supremo Tribunal Federal (STF) vieram
especialmente de Brasília para reverenciar
PCPC, como é carinhosamente chamado pelos amigos do Direito: Luiz Fux, Luís
Roberto Barroso e Marco Aurélio Mello.
Pinheiro Carneiro, 70 anos, é advogado, procurador de Justiça aposentado e professor titular de Teoria Geral
do Processo da Faculdade de Direito
12
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da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj).
Com coordenação científica dos professores Aluisio Mendes e Humberto
Dalla, apoiado pelos juízes Daniel Vargas e Felipe Gonçalves (2º secretário da
AMAERJ), o seminário “O Acesso à Justiça e o Direito Processual Civil Contemporâneo” teve 2.500 inscritos e lotou as
dependências do Pleno do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).
Ao final dos dois dias de palestras e
painéis, Pinheiro Carneiro, ladeado pela
mulher, Elizabeth, pelos filhos Paulo
Cezar e Luiz Felipe, pela nora Ana Cecília
e pelos netos João Paulo e Paulo Eduardo,
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1. Mesa de
autoridades
na abertura
do evento
2. 2,5 mil
inscritos
lotaram
o Pleno
do TJ-RJ
3. PCPC,
a mulher
Elizabeth,
filhos, nora
e netos
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agradeceu as homenagens recebidas e,
em especial, o trabalho desenvolvido pela
AMAERJ e seus dirigentes.
“Agradeço a todos os que fizeram a
logística do evento, com mais de 2.500
pessoas inscritas, na pessoa do magistrado
Felipe Gonçalves, que foi incansável. Também agradeço à AMAERJ, sob a presidência da juíza Renata Gil, que liderou a organização, fornecendo praticamente toda a
estrutura necessária”, afirmou.
Com a voz embargada, Pinheiro Carneiro rememorou sua trajetória e falou sobre
aqueles que o ajudaram e inspiraram: “Devo
à força e aos ensinamentos dos meus mestres, ao incentivo dos meus colegas e amigos, e à minha família, praticamente tudo o
que alcancei na vida. À minha mulher, Elizabeth Machado Carneiro, procuradora de
Justiça e minha inspiração, minha tranquilidade, o amor da minha vida.”
Luís Roberto Barroso saudou PCPC:
“Além de grande professor e grande advogado, é uma pessoa extraordinária, que
dedica tempo e energia para fazer o bem”.
“Um grande chefe de família, grande
mestre e possuidor de alma iluminada.”
Assim o ministro Marco Aurélio Mello
definiu Pinheiro Carneiro.
Luiz Fux lembrou os mais de 40 anos
de amizade com PCPC. “É dessas pessoas
que deveriam existir para sempre, pelos
ensinamentos, pelas ideias, pela postura.”
O desembargador Cândido Rangel
Dinamarco, professor da Universidade de
São Paulo (USP), enalteceu o colega.
“Em suas carreiras, Paulinho atuou
como pensador, mais do que processualista, em várias coisas ligadas ao ideal de atender aos reclames sociais e políticos da nação.
Fez parte do grupo de elaboração do Código de Processo Civil e foi titular da Clínica
de Mediação da Uerj, procurando sempre
atender aos menos favorecidos. É um traço
de sua personalidade o interesse no amparo
social às pessoas necessitadas”, comentou.
Fotos: ALEXANDRE CAMPBELL

amaerj em movimento

ATUAÇÃO FIRME EM
DEFESA DOS MAGISTRADOS
AMAERJ trabalha contra as injustiças da Reforma
da Previdência e pela valorização da classe

por Diego Carvalho

REUNIÕES NO CONGRESSO
A presidente da AMAERJ e vice
Institucional da AMB, Renata Gil, se
reuniu com os presidentes da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEMRJ), e do Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), em fevereiro, na capital
federal. Nos encontros, foram tratadas
as pautas legislativas de interesse
da magistratura nacional, entre elas

Deputado Felipe Francischini (sem gravata),
Renata Gil e dirigentes da AMB

a Reforma da Previdência (PEC
6/2019). Apresentada pelo governo

TRABALHO NA CCJ

federal, a proposta tem aspectos
extremamente nocivos à categoria.

Em mobilização na Câmara dos Deputados, diretores da AMB
e presidentes de associações mostraram aos parlamentares os
pontos perversos da Reforma da Previdência. A presidente Renata
Gil participou de reuniões, em março, com deputados federais,
entre eles Felipe Francischini (PSL-PR), presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde começou a
tramitação da proposta. A AMAERJ acompanha de perto e com
muita atenção o andamento da PEC no Congresso e atua para
impedir o fim da previdência pública, em defesa da magistratura.

Renata Gil conversa com o presidente do Senado

MELHORIAS DOS GABINETES
A AMAERJ solicitou ao presidente do TJ-RJ, Claudio de Mello Tavares, a
melhoria dos gabinetes dos juízes. A Associação também criou, em fevereiro,
uma comissão interna para a realização de estudos sobre o assunto. A
Diretores da AMAERJ trataram da
comissão interna, em reunião

14
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comissão será integrada pelos juízes Felipe Gonçalves, Rodrigo Moreira
Alves, Ricardo Cyfer, Luiz de Mello Serra e Luiz Eduardo Canabarro.
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PRESIDENTES DE TRIBUNAIS
A presidente Renata Gil participou de duas edições
do Encontro de Presidentes dos Tribunais de Justiça
do Brasil, em São Paulo (SP) e Salvador (BA), nos
meses de fevereiro e março. Ela conversou com
os líderes das Cortes estaduais nos eventos, que
tiveram o objetivo de compartilhar experiências,
fomentar inovações e estreitar a cooperação
institucional para o aprimoramento jurisdicional
em todo o país. Também estiveram presentes nos
encontros ministros do STF (Supremo Tribunal
Renata Gil e presidentes de Cortes estaduais

Federal) e do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

PODCAST DA AMAERJ
A Associação dos Magistrados do Rio de
Janeiro lançou, em fevereiro, o Podcast da
AMAERJ. O novo canal de comunicação é
atualizado às sextas-feiras nas plataformas
Spotify e Mega Fono. A cada programa,
são destacadas as principais notícias do
Judiciário nacional, da Justiça fluminense e
da Associação. O Podcast também apresenta
dicas culturais, sempre relacionadas ao
universo do Direito. No dia em que o

Encontro reuniu juízes do Sul
Fluminense em Penedo

programa é veiculado, o site e o boletim da
AMAERJ disponibilizam os links da nova
edição para que o associado escute o Podcast.

FORTALECIMENTO DA
MAGISTRATURA
As pautas da magistratura e a atuação da AMAERJ
no Rio de Janeiro e em Brasília pelo fortalecimento
e pela valorização da categoria foram tratadas
pela presidente da Associação, Renata Gil, em
encontro com cerca de 20 juízes do Sul Fluminense.
Participaram da reunião, em fevereiro, em Penedo
(distrito de Itatiaia), o ex-presidente da AMAERJ José
de Magalhães Peres (2004-2005) e os juízes Felipe
Gonçalves (2º secretário da Associação), Flavia Alves
(diretora-adjunta do Conselho) e Antonio Augusto
Balieiro (presidente da Regional de Volta Redonda).

FOTOS: AMAERJ e TJ-SP
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A voz feminina
na lei
Violências diárias, sub-representação no Judiciário
e lutas das mulheres são lembradas no 8 de março
por Evelyn Soares

E

m 1975, Ano Internacional da Mulher, a ONU (Organização das Nações Unidas) escolheu a data de 8 de
março para homenagear todas as mulheres do planeta. A data tornou-se emblemática às lutas por igualdade de
gênero. Um dia em que a voz das mulheres ecoa para exigir
direitos considerados básicos. Por meio da Justiça e da criação de leis para a proteção social, moral e física, elas lutam
por uma vida com menos violência.
Levantamento do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro) mostrou que 88 casos de feminicídio passaram pela
Justiça fluminense em 2018 – assim como 23 tentativas de
feminicídio. Os números são menores que os dos anos anteriores: em 2017 e 2016, foram 89 e 54 assassinatos, por questão de gênero, e 27 e 13 tentativas. A queda nos dados não
diminui, porém, o assombro pelos ataques à mulher.
Ações de violência doméstica chegaram a 135.216 no ano
passado, segundo o TJ-RJ. 2019 já começou com um registro
grande de casos, principalmente em Duque de Caxias, município da Região Metropolitana do Rio, com 1.073 em janeiro. Em seguida no ranking aparece a Regional da Leopoldina
(Zona Norte do Rio), com 936. Em terceiro, mais um município da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, com 664.
Números significativos também aparecem em São Gonçalo
(620) e na Zona Oeste do Rio (Jacarepaguá, com 603; Bangu,
com 526; Barra da Tijuca, com 500; e Campo Grande, com 454).
Outros tantos levantamentos mostram que a violência por
gênero parece não ter fim, e é encontrada nas relações mais

íntimas. Pesquisa divulgada pelo jornal “Folha de S.Paulo” no
Dia Internacional da Mulher mostrou que 71% das vítimas de
violência foram atacadas pelo atual ou ex-companheiro. As
vítimas têm, em média, 33 anos, contra 38 do agressor.
O inconformismo com o fim do relacionamento aparece
entre os motivos mais citados para a agressão (18%), atrás de
brigas, ciúmes ou suposta traição (25%). A maior parte dos
crimes, 47%, ocorreu na casa da vítima. A faca foi a arma
mais usada (41%), seguida por armas de fogo (23%).

Atendimento precário
O primeiro passo das vítimas para quebrar esse ciclo é a
denúncia. Mas, antes mesmo de chegar à Justiça, há percalços no caminho – como a falta de estrutura nas 12 DEAMs
(Delegacia de Atendimento à Mulher) do Estado do Rio, por
exemplo. Ao invés de um local de acolhida, os distritos passam a impressão de desamparo às mulheres vitimadas, com
banheiros entupidos e até uma tábua de madeira improvisada como porta na unidade do Centro. O sucateamento também se apresenta na pequena quantidade de profissionais de
equipes interdisciplinares.
Esta situação decadente é apenas um componente do
atendimento precário às vítimas de violência. Um dos casos
emblemáticos ocorridos este ano é o da paisagista Elaine
Caparroz, de 55 anos. Ela foi espancada em 18 de fevereiro
durante quatro horas pelo lutador de jiu-jitsu Vinicius Batista
Serra. Dez dias depois, e após três horas de espera, Elaine não

Direitos
adquiridos
Direitos hoje básicos resultaram da luta de mulheres em
um passado próximo. O direito
ao voto foi uma das primeiras
conquistas das brasileiras no
século 20, em 1932. Dois anos
depois, a Assembleia Nacional
Constituinte assegurou o princípio da igualdade entre os sexos e a regulamentação do trabalho das mulheres.
Na década de 1960, mais
avanços. Em 1962, foi aprovado
o Estatuto da Mulher Casada,
que ampliou os direitos femininos em sociedades conjugais.
No ano seguinte, o Brasil promulgou

a Convenção Interna-

cional sobre os Direitos Políticos
da Mulher - adotada pela ONU
em 1953. Em 1977, é instituída a
Lei do Divórcio (Lei 6.515/77).
Na

Constituição,

promulgada

em 1988, o artigo 5º declara que
“homens e mulheres são iguais
em direitos e obrigações”.
A partir da década de 90, as
leis focam na proteção das mulheres vítimas de violência: em
1990, foram incluídos no rol de
crimes hediondos o estupro e o
atentado violento ao pudor (Lei
8.072/90). Em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha (Lei
11.340/06). Outros marcos na
proteção das vítimas foram a inclusão do crime de violência doméstica, em 2004; a tipificação
do feminicídio, em 2015; e a inserção do crime de importunação
sexual no Código Penal, em 2018.

Estátua
“A Justiça”, que
representa
a deusa Têmis,
em frente
à sede do STF

foto: STF

Mulher e Justiça

conseguiu fazer exame de corpo de delito por
Raiz profunda
problemas nos aparelhos do Instituto Médico
A discussão pela segurança e pela vida das
Legal (IML), na Zona Norte do Rio.
mulheres em espaços de debate e no noticiário
A presidente da AMAERJ, Renata Gil, em
é resultado de uma luta de anos. Na visão da
artigos e entrevistas, tem alertado para este
mestre e doutoranda em Direito Público pela
quadro precário e seus reflexos na investigaUerj (Universidade do Estado do Rio de Janeição de feminicídios. “Pelo menos no Estado
ro) Juliana Cesário Alvim, há uma reação à
do Rio, as condições de trabalho dos agencultura patriarcal da sociedade brasileira.
tes das 12 unidades da Delegacia de Aten“A violência contra a mulher não é localidimento à Mulher (Deam) da Polícia Civil
zada. Ela existe na sociedade em geral e tem
são as piores possíveis. Qual vítima de vioum componente para além da violência cotilência doméstica se sente confortável em
diana: está embasada em um sistema ampadepor em um ambiente imundo, tendo que
rado em uma perspectiva normativa sobre os
lembrar com detalhes os momentos terríveis
papéis de gênero e da mulher”, esmiuçou.
pelos quais passou? E mais: expor sua intiPara a especialista, a criação de leis espemidade a policiais que, por mais preocupacíficas para a defesa das mulheres é impordos que estejam em bem atendê-la, também
tante, mas não a única solução a longo prazo.
são afetados pelo abandono administrativo
“A Lei Maria da Penha é uma das mais popuao redor”, ressaltou ela, em texto publicado
lares e tem um papel simbólico, mas, sozipelo jornal “O Estado de S. Paulo”.
nha, não é suficiente. Outras medidas preci“Os magistrados estão muito preocupados
sam ser incorporadas, como a educação nas
com este quadro, que já é antigo. Delegados e
instituições”, assinalou Juliana.
agentes contam a eles que, se não pagarem do
Estudiosa do Direito Público e advogada
próprio bolso despesas simples, as unidades
que atuou em casos de direitos humanos no
acabarão por fechar. Há Delegacias de AtenSTF, Juliana Cesário é uma das pesquisadodimento à Mulher em que os banheiros estão
ras à frente do estudo “Gênero e comportaentupidos, onde ratos e baratas proliferam.
mento judicial no Supremo Tribunal FedeMuitas vezes falta até papel higiênico. A preral”. Feito com Rafaela Nogueira e Diego
cariedade é absoluta”, escreveu Renata.
Werneck Arguelhes, o levantamento analiA juíza Adriana Mello, em artigo a “O
sou 1.034 decisões do plenário e nas Turmas
Globo”, contou que os impactos desta vioda Corte entre 2001 e 2013, para verificar se
lência também são sociais: segundo a OMS
o gênero do ministro sugestionou decisões.
(Organização Mundial da Saúde), a mulher
Os resultados preliminares da pesquisa
As três ministras do STF:
vítima pode sofrer isolamento, incapacida
Fundação
Getulio Vargas (FGV-Rio), em
Ellen Gracie, Cármen
dade de trabalhar, de cuidar de si mesma e
andamento,
mostraram
que os “estereótipos
Lúcia e Rosa Weber
dos filhos, o que pode gerar perda de salário
de gênero podem influenciar comportamene falta de participação em atividades regulares. A magistrada tos com relação a relatoras do sexo feminino”.
pede “um grande pacto de enfrentamento à violência de gênero
Mais um tópico da pesquisa reforça outros estudos: a baixa
envolvendo toda a sociedade e os poderes públicos”.
representatividade da mulher nos quadros da Justiça. Desde a

Diversidade de gênero na magistratura
O Censo de 2010 do IBGE cons-

Perfil Sociodemográfico dos Ma-

Elas também ficam para trás na

tatou que 52% da população nacio-

gistrados 2018, do CNJ. De 2001 a

ascensão na carreira: são 44% do

nal é feminina – mas as mulheres são

2010, as mulheres eram 41%, con-

quadro de juiz substituto, 39% dos

apenas 37% da magistratura nacio-

tra 40% da década anterior. Antes

juízes titulares, 23% dos desembar-

nal. O percentual é menor do que

de 1990, só 25% da magistratura era

gadores e apenas 16% dos ministros

nas décadas passadas, segundo o

composta por mulheres.

de tribunais superiores.
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criação do STF, em 1890, somente três foram nomeadas para a
Corte. A pioneira foi a ministra Ellen Gracie, em dezembro de
2000, seguida de Cármen Lúcia, em junho de 2006, e de Rosa
Weber, em dezembro de 2011, que assumiu a vaga da primeira.
Outro detalhe que o estudo chama a atenção é para a vestimenta no Supremo: até 2000, mulheres não podiam usar calças na Corte. A primeira a vestir a peça foi a ministra Cármen
Lúcia, em 2007, durante uma sessão plenária.
Para Juliana, a baixa representatividade nas cúpulas do Sistema de Justiça é resultado de dois fatores. “Uma das causas poderia ser políMinistras
tica, pois, por exemplo, a entrada pelo
no STF
Quinto Constitucional depende das
Saiba mais
relações. O fato de a maioria dessas
sobre a
redes ser composta por homens facilita
pesquisa da
a entrada deles. Outro ponto que difiFGV-Rio neste
link https://bit.
culta a ascensão das mulheres a tribuly/2TZE3pN
nais superiores é o deslocamento. Isso
ou
prejudica a escolha pela carreira porque, muitas vezes, a mulher não terá a
oportunidade de levar a família. O 8 de
março é importante para chamar a atenção para essas desigualdades no Judiciário e promover o debate”, finalizou.

19

Primeiras
juízas
do Rio
viraram
notícia
de jornal
em 1960

Mulheres no Judiciário
Fluminense
Segundo dados do CNJ, 51% da magistratura
de primeira instância do Rio é formada por mulheres, que ocupam 33% dos cargos de desembargador. A presença feminina no Judiciário fluminense
começou em 1960, quando Áurea Pimentel Pereira
e Maria Stella Villela Souto se tornaram as primeiras juízas do Estado. A primeira presidente do Tribunal do Rio foi a desembargadora Leila Mariano
(biênio 2013-2014). Outra pioneira foi a desembargadora Ivone Caetano, primeira juíza negra do Rio
e a segunda desembargadora negra no Brasil.

Sem tempo?
Nós vamos até você!

ÓTICA

Atendimento personalizado
Descontos para os Associados AMAERJ
Av. Nilo Peçanha, 50 - Sala 2002 - Centro - RJ
Tel.: 21 2297 9000 | 21 98502 3931 | www.occhiali2002.com.br
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A presidente
Renata
Gil fala na
apresentação
da pesquisa

A

MAGISTRATURA
QUE QUEREMOS
Pesquisa reúne a
opinião de ministros,
desembargadores e juízes
de todo o país sobre
a carreira e o Judiciário
por

DIEGO CARVALHO, EVELYN SOARES e SERGIO TORRES

A

AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) lançou, em
1997, o “Perfil do Magistrado Brasileiro”. Duas décadas
depois, a entidade reeditou a pesquisa
para saber quem é e como pensa o juiz de
hoje. Desenvolvido pelos mesmos pesquisadores, o novo levantamento recebeu 3.851 respostas de ministros, desembargadores e juízes ativos e aposentados. O estudo “Quem somos. A magistratura que queremos” foi apresentado
no Rio de Janeiro, em fevereiro, com a
presença do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Dias Toffoli.
20
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“A pesquisa é extremamente relevante porque sairemos do ‘achismo’ e vamos
para a base científica, propiciará enormes resultados acadêmicos, de políticas
públicas, do próprio Poder Judiciário e
da magistratura”, disse Toffoli.
Para o bom exercício da prestação
jurisdicional, 70% dos juízes e 80% dos
desembargadores assinalaram a importância da preservação da dimensão institucional do Judiciário. O presidente do
STF ressaltou o resultado.
“Para mim, é o mais importante. É
a consciência da institucionalidade para
que não caiamos na tentação do populismo, do ativismo e na ideia de que um

janeiro + fevereiro + março
2019

1
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5

1. Ministros,
magistrados e
pesquisadores
2. Luiz Werneck
Vianna 3. Maria
Alice Rezende
4. Luis Felipe
Salomão 5.
Marcelo Burgos
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juiz sozinho pode resolver os problemas do país. Esta é uma resposta
muito significativa.”
Coordenada pelo ministro Luis
Felipe Salomão, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), e pela presidente da
AMAERJ, Renata Gil, a pesquisa foi
desenvolvida ao longo de 2018 pelos
sociólogos Luiz Werneck Vianna,
Maria Alice Rezende e Marcelo Burgos, da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro).
Renata Gil afirmou que foi realizado um “trabalho perene”, que “servirá
durante anos como fonte de informações para a sociedade e até mesmo como
base para teses e pesquisas outras”.
“A instituição Poder Judiciário é
gigante, e meu respeito por ela é infinito. Entretanto, mais importante que
ela, são os homens e as mulheres que
a compõem, que dedicam suas vidas
para entregar justiça. Que tenhamos
mais e mais instrumentos para aperfeiçoar a Justiça brasileira, para melhorar
a qualidade de vida e de trabalho dos
magistrados”, ressaltou Renata Gil.
Entre as mais de 190 questões, 89%
dos magistrados de primeira instância e
92% dos de segundo grau mostraram-se
favoráveis à incorporação do plea bargain ao CPP (Código de Processo Penal).
Sobre a segurança dos magistrados,
48,5% consideram importante a efetivação de colegiados para análise de crimes
de maior gravidade. O uso de videoconferência – direcionada para a proteção
de juízes da área Criminal – foi apoiado
por mais de 85% dos entrevistados.
Para os magistrados, é papel do
Judiciário, na afirmação da democracia no Brasil, o controle da probidade administrativa interna e externa (21%), a defesa da ordem pública
(20%) e a defesa dos direitos humanos
e controle da violência estatal (16%).
fotos: MATHEUS SALOMÃO e Brunno Dantas/TJ-RJ
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Pesquisa atualizou o estudo preparado

21
40

anos foi o período entre
o primeiro e segundo
levantamentos

Dados gerais

Perfil dos
entrevistados
sexo feminino

33,1%

Sexo

sexo masculino

Serviço jurisdicional

66,9%

31,6%
dos juízes de primeiro
grau têm 51 anos ou mais

45%
dos juízes de 2ª grau
têm 61 anos ou mais

69,5%
dos juízes de primeiro grau

81,3%
dos juízes de segundo grau

73,4%
dos inativos

80%
dos ministros

Sobrecarga de trabalho
“Magistrados(as) sobrecarregados(as) se tornam
obstáculos à maior eficiência da atividade judicial”
concordam com
a afirmação

Idade

veículos de mídia
divulgaram resultados
da pesquisa

“O exercício da magistratura exige permanente
preservação da dimensão institucional do Judiciário, pois
dela depende a boa prestação do serviço jurisdicional”
concordam com
a afirmação

3

meses foi o tempo
da pesquisa aberta
aos magistrados

Relacionamento

63,5%
dos juízes de primeiro grau

49,6%
dos juízes de segundo grau

54,1%
dos inativos

52,9%
dos ministros

80%
dos juízes de 1º e 2º
grau são casados ou
têm união estável

Religião
60%
dos juízes de 1º
grau são católicos

13,9%
são espíritas

Videoconferência
“O sistema de videoconferência para realização
de interrogatório e instrução do processo deve
ser integrado ao sistema processual penal”
concordam com
a afirmação

As principais dificuldades foram
a sobrecarga de trabalho (61%) e a
falta de recursos (56%).
“A pesquisa constata que há excesso de trabalho. E que eles [os magistrados] querem uma melhor distribuição
de recursos dentro do Judiciário. Os
recursos têm de ser mais bem divididos
entre a primeira e a segunda instâncias.
Há uma reclamação constante para que
o CNJ atue, equilibrando essa distribuição”, afirmou Luis Felipe Salomão.
O serviço de prestação jurisdicional também foi analisado. Para
melhorar a eficiência nos tribunais,
as medidas mais importantes, para
os juízes de primeira instância, são
a limitação aos recursos judiciais e
a alteração da competência do STF
para que atue apenas como Corte
Constitucional. A maioria dos magistrados é favorável a mandato para os
ministros do Supremo.
Sobre a relação com a imprensa, a
maior parte dos magistrados ouvidos
(71%) considera relevante a divulgação de atos e decisões, para firmar a
transparência do Poder Judiciário.
“O trabalho começa agora. É com
base nesses resultados que teremos
a oportunidade de nos aprofundar.
Esse material servirá muito para o
CNJ, a Associação e o Supremo. O
material será importante para discutir com o Conselho e a magistratura brasileira as reflexões que os juízes trazem”, destacou o presidente da
AMB, Jayme de Oliveira.
A divulgação da pesquisa teve
enorme repercussão da mídia. Ao
menos 40 veículos de imprensa publicaram reportagens sobre os resultados do estudo, entre eles a Rede
Globo (“Jornal Nacional”), a GloboNews e os jornais “O Globo”, “Folha
de S.Paulo” e “O Estado de S. Paulo”.

86,2%
dos juízes de primeiro grau em atividade

85,5%
dos juízes de segundo grau

76,7%
dos inativos

64,7% dos ministros
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preparado há 22 anos

198
86,7%

perguntas

13,2% 503
3.851
ou

dos pesquisados
são da Justiça
Estadual

dos entrevistados
são do Rio de
Janeiro

entrevistados entre ministros,
desembargadores e juízes
ativos e aposentados

48,5%
dos juízes de primeiro grau em atividade

52,8%
dos juízes de segundo grau

46,2%

Essencial

Falta de recursos
“Tribunais que dispõem de recursos materiais insuficientes comprometem a celeridade da atividade judicial”

mais importante para

Medida para crimes graves
“Efetivação de colegiado para análise
de crimes de maior gravidade”

dos inativos

57,5%
dos juízes de primeiro grau

48,9%
dos juízes de segundo grau

49,4%
dos inativos
Muito importante

importante para

35,3% dos ministros

35,3% dos ministros

Relação com a mídia
“A divulgação de atos e decisões pela imprensa
contribui para a transparência do Poder Judiciário”

Favorável

56%
dos juízes de primeiro grau

58,8%
dos juízes de segundo grau

54,9%
dos inativos

65%
dos ministros

concordam com
a afirmação

Mandatos no STF
“Os ministros do STF devem ser indicados
para cumprimento de mandatos”

71,6%
dos juízes de primeiro grau

69,5%
dos juízes de segundo grau

72,3%
dos inativos

Atuação do Judiciário
Três áreas mais importantes
de atuação do Poder
Judiciário em uma democracia

concordam com
a afirmação

Plea bargain
“O sistema de plea bargain (transação penal)
deve ser incorporado ao CPP, desde que haja
participação do(a) magistrado(a)”
61,7%
dos juízes de primeiro grau

64,9%
dos juízes de segundo grau

69,2%
dos inativos

47,1%
dos ministros

70,6%

dos ministros

Pesquisa
disponível

Controle da probidade
administrativa
interna e externa

21%

Defesa da ordem
pública

20%

Defesa dos direitos
humanos e controle da
violência estatal

16%

Acesse a pesquisa
completa no site
neste link www.
amaerj.org.br/
magistratura-quequeremos ou
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Levantamento apura o que a sociedade
brasileira pensa da Justiça no Brasil
Toffoli e
comissão
organizadora
se reúnem
na FGV

A

opinião da sociedade brasileira sobre o Poder Judiciário será
tema da pesquisa “Estudo de Imagem
do Judiciário”, desenvolvida ao longo
deste ano pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) em parceria
com a Fundação Getulio Vargas no
Rio de Janeiro (FGV-Rio).
A presidente da AMAERJ e vicepresidente Institucional da AMB,
Renata Gil, é a subcoordenadora do
trabalho. Ela atua diretamente com
o ministro Marco Aurélio Bellizze,
do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
coordenador do grupo organizador.
O sociólogo e cientista político
Antonio Lavareda comanda a coleta de
dados e informações. Segundo Lavareda, um dos maiores especialistas
em marketing político no Brasil, estão
sendo realizadas entrevistas referentes
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a temas judiciais nas áreas eleitoral,
militar e violência doméstica.
A importância do estudo é destacada por Renata Gil. De acordo
com ela, os participantes da equipe
de coordenação já avaliaram o “contexto político e econômico do país e
de como o Poder Judiciário se coloca
neste universo”.
“Precisamos avaliar os pontos que
a sociedade efetivamente pretende de
maior efetividade, de maior transparência, de maior atuação, para que possamos evoluir e tornar o Judiciário cada vez
mais forte e independente”, observou ela.
Em novembro do ano passado, com a
presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, foi realizada, no Rio, reunião para
discutir os rumos da pesquisa. Conforme Toffoli disse na ocasião, o trabalho

conjunto das associações de magistrados
é importante por promover a união da
categoria e apurar que opinião a sociedade brasileira tem do Poder Judiciário.
“O Judiciário deve ter segurança jurídica e previsibilidade. Assim como a pesquisa ‘Quem somos. A magistratura que
queremos’, este estudo será um marco
histórico. As pesquisas são importantes para sairmos do achismo. Precisamos saber de que forma o cidadão vê o
Judiciário”, disse o presidente do STF.
Antonio Lavareda informou que o
estudo apresentará o diagnóstico da
imagem da Justiça brasileira baseado
nas funções do Judiciário, na percepção
da sociedade, na relação com os demais
Poderes e na oportunidade de melhorar
a comunicação com o cidadão.
O presidente da AMB, Jayme de
Oliveira, falou da importância do estudo. “A preocupação de todos é comum.
Como disse o ministro Dias Toffoli, a
pesquisa será um marco histórico para
o Judiciário e também para a AMB.
Conhecer a realidade é a melhor maneira de transformá-la”, disse ele.
Para o ministro Bellizze, a pesquisa
trará “resultados favoráveis que serão,
certamente, ferramentas utilizadas
pelo Supremo Tribunal Federal na condução do destino do Poder Judiciário”.

foto: DIEGO CARVALHO
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Pesquisa indica
rumos da ação
associativa
“Onde há uma identidade forte
no grupo de uma associação,
a prática profissional se torna
mais legítima socialmente.”

“Q

uem somos. A magistratura que queremos”
não é uma pesquisa conclusiva. Ela é indicativa. Contém aspectos que deverão ser trabalhados ao longo de algum tempo, com questões a
ser cotejadas entre si, para que cheguemos perto de
uma hipótese mais consistente acerca da identidade
da magistratura.
Lembro que há cerca de 20 anos, entre a entrega
do catálogo e a formulação do livro “Corpo e Alma
da Magistratura Brasileira”, se passou um ano de
intenso trabalho, para que tivéssemos a sugestão de
um perfil da magistratura.
Considero haver três aspectos de interesse para
essa discussão. O primeiro é que a magistratura
está envelhecendo, tomando-se o ano de ingresso na profissão. Há 20 anos, 13% da magistratura
entrava com até 30 anos de idade. Era uma magistratura muito jovem. Agora, apenas 2% possuem 30
anos. É uma magistratura que, levando-se em conta
o ano de ingresso, está mais velha. Sociologicamente é um aspecto muito relevante, por afetar a composição da categoria profissional, o que significa
que afeta o comportamento dela.
Outro aspecto interessante diz respeito ao excesso de trabalho mencionado pelos juízes de primeiro grau, sobretudo na Justiça Estadual. Em alguns
momentos, referem-se à dificuldade de proceder
algumas atividades que são da profissão. A leitura de

textos técnicos e a pesquisa de jurisprudência foram os
itens menos apontados na rotina dos juízes de primeiro grau, o que significa que não a estão consultando.
Isso é um pouco diferente na Justiça Federal. Os juízes afirmam ter mais tempo de leitura, de preparação
com livros técnicos e de pesquisa de jurisprudência.
O último item que chamo a atenção é o associativismo. Em relação há 20 anos, o padrão de associativismo continua intenso: 90% dos magistrados
pertencem a uma unidade de representação. Nestes
20 anos, houve uma segmentação muito intensa em
relação ao associativismo. Antes, havia o predomínio
indiscutível da AMB. Hoje não é bem assim. Ela divide com outras entidades a representação da magistratura. Isso deve ser levado em conta, pois sabemos
que o associativismo em todas as categorias profissionais é, sobretudo, o órgão reflexivo da profissão. Aí
a profissão se pensa, ou deveria se pensar, estabelece
parâmetros. Todo associativismo é, ao mesmo tempo,
lugar de demandas e de produção de identidade.
Estes três aspectos mereceriam atenção para
uma política de construção da identidade da magistratura, que pense no recrutamento dos projetos de
socialização dos ingressantes e que reveja a forma
como a magistratura entra em contato com a pesquisa jurídica. Onde há uma identidade forte no
grupo de uma associação, a prática profissional se
torna mais legítima socialmente.
foto: PUC-Rio/Divulgação
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GIZELDA LEITÃO

'Segurança célere
e eficiente'
Desembargadora
Gizelda Leitão assume a
presidência da Comissão
de Segurança do TJ-RJ

por
DIEGO CARVALHO

FÓRUM: Quais seus objetivos à frente da COSEG?
GIZELDA: Atender o mais rapidamen-

te possível as comunicações de magistrados de eventual risco à sua integridade física e/ou psíquica. A DGSEI,
tendo por diretor o coronel PM Francisco Matias de Carvalho, com diligência procede a avaliação de risco, e,
26
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C

om experiência de 18 anos no Ministério Público (1983-2001)
e 17 anos na magistratura (desde 2001), a desembargadora
Gizelda Leitão Teixeira foi nomeada, em fevereiro, presidente
da COSEG (Comissão de Segurança Institucional do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro).
Integrante da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça,
Gizelda atuou em grande parte da carreira na área do Direito
Penal. Um dos objetivos da desembargadora à frente da COSEG é
aperfeiçoar o atendimento aos magistrados em questões de segurança pessoal, “tornando-a cada vez mais célere e eficiente, para
solução rápida da situação trazida ao conhecimento e à avaliação da DGSEI (Diretoria-Geral de Segurança Institucional) e dos
integrantes da COSEG”.

concomitantemente, guarnece o magistrado, com aparato policial treinado, para
o resguardo da incolumidade e da vida do
profissional que esteja ou suspeite estar
sob risco, em razão de suas funções.
Igualmente, os integrantes da COSEG
examinam e elaboram alentados pareceres sobre a avaliação de risco procedida
pela DGSEI e demais diligências e análises

encetadas, para decidirem em conjunto
pela necessidade de ser mantida ou, paulatinamente, ser retirado o aparato disponibilizado ao magistrado, sempre ouvindo a opinião abalizada do diretor da
DGSEI, profissional de longa experiência.
O objetivo é aperfeiçoar o atendimento a magistrados, na área da segurança pessoal, tornando-o cada vez
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Desembargadora
prega o combate
aos 'violadores
da lei penal'

célere e eficiente, para solução rápida
da situação trazida ao conhecimento e
à avaliação da DGSEI e dos integrantes da COSEG.
FÓRUM: De acordo com o CNJ, o
Rio de Janeiro é o Estado com o
maior número de juízes ameaçados
do Brasil. A que isso se deve?

GIZELDA: O Estado do Rio de Janei-

ro, seja pela ação firme do Ministério
Público, seja pelas decisões firmes e
rigorosas adotadas pelos magistrados,
contraria interesses de violadores da
lei penal, o que pode levá-los a pensar
que ameaças explícitas ou veladas possam intimidá-los. A missão de julgar é
espinhosa e expõe quem a esse mister se

dedica a situações delicadas, eis que,
não importa como decida, o julgador
sempre contraria interesses de uma
das partes, pelo menos.
Os elevados índices de criminalidade registrados no nosso Estado exigem
ações e decisões firmes por parte das
instituições integrantes do sistema criminal, buscando coibi-las. Mas não é só
foto: Diego Carvalho
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GIZELDA LEITÃO

a atuação na esfera criminal que expõe
o magistrado a situações de risco, isto
porque, não importa o campo de atuação do julgador, sempre haverá quem
reste inconformado com a decisão adotada no processo em que é parte e com
isso desperte a ira de alguns.
Mas quem abraça a missão de julgar
já demonstrou disposição para enfrentar
desafios, para apreciar e decidir conforme suas conclusões, diante do que dos
autos constar e ameaça alguma o fará
recuar da sagrada missão que abraçou.
FÓRUM: Criado depois do assassinato da juíza Patrícia Acioli, o COSEG
tem como principal objetivo avaliar as ameaças e elaborar planos de
proteção de magistrados e servidores. Como avalia o esquema de segurança para os membros do Judiciário e nos fóruns de todo o Estado? O
que é necessário melhorar?
GIZELDA: O ideal, o indispensável

mesmo, é que todos os fóruns do Estado disponham de aparelho de detector
de metal em suas entradas, o que facilita inegavelmente o trabalho árduo de
impedir a entrada de objetos que possam
representar perigo aos que ingressam e
permanecem nas instalações dos fóruns.
Mas quem mais pode contribuir
para o aprimoramento dos esquemas
de segurança implantados e geridos

pela DGSEI são os magistrados de cada
localidade e os serventuários, porque diariamente frequentam o mesmo
ambiente e mais facilmente identificam
as fragilidades que precisam ser sanadas.
FÓRUM: O difícil momento na área de
segurança pública do Estado é um fator
que dificulta a proteção aos juízes?
GIZELDA: Sem dúvida, a DGSEI rea-

liza trabalho árduo na proteção às pessoas dos magistrados e no resguardo do
patrimônio do Judiciário, ante o número
de instalações sob sua responsabilidade,
ante o considerável número de magistrados que precisam ser resguardados para
exercerem suas funções com relativa
tranquilidade. A segurança de todos não
está relegada a segundo plano, mas, ao
contrário, é objeto de atenção, preocupação e aprimoramento constantes.
Mas, não há dúvida, que os índices
elevados de incidências criminosas, exigem maior atenção ainda dos diretores e
chefes das unidades de atuação que integram a DGSEI que, para tanto, promove
o treinamento de seu contingente, a frequência a cursos específicos e palestras
ministradas por profissionais da área
de segurança e defesa pessoal/patrimonial, na busca do aprimoramento do pessoal responsável pelo resguardo à vida e
à incolumidade do público interno, bem
como do patrimônio do Poder Judiciário.

FÓRUM: Como será o contato da
COSEG com os magistrados?
GIZELDA: A partir da comunicação

do magistrado de algum evento que
sinalize risco à sua segurança e/ou
de seus funcionários, imediatamente
todos os procedimentos previstos em
protocolos são acionados, sendo esse
contato feito da maneira mais rápida,
informal mesmo e possível ao magistrado, pois a celeridade é decisiva para
o êxito da atuação da DGSEI.
A presidência da COSEG é informada
quase que concomitantemente da referida comunicação e, a partir da orientação
emanada do diretor-geral da DGSEI,
pode sugerir providências, acompanhando passo-a-passo as diligências
encetadas para o resguardo do magistrado e/ou do serventuário, bem como
acompanhar a apuração da autoria do ato
eventualmente atentatório à segurança.
FÓRUM: A experiência de 18 anos
no

Ministério

Público

influencia

de alguma forma sua atuação no
Judiciário?
GIZELDA: A atuação como promotor

de Justiça dá alicerce sólido ao profissional e, sem dúvida, influencia na atuação
profissional como magistrado, ante a
sólida experiência acumulada e as inúmeras intervenções ao longo da carreira.
FÓRUM: Gostaria de deixar alguma
mensagem para os magistrados do

Quem abraça a missão
de julgar já apresentou
disposição para
enfrentar desafios.
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Estado?
GIZELDA: Nosso compromisso é tor-

nar o mais eficiente possível a atuação dos integrantes da DGSEI no resguardo à integridade do público interno, sejam magistrados, serventuários,
advogados e público em geral. O objetivo é que todos trabalhem com tranquilidade e ingressem nas instalações
dos diversos fóruns de todo o Estado,
sabedores que o Poder Judiciário, por
seu presidente, preocupa-se com o bem
estar de todos e, para tanto, confia na
DGSEI e na COSEG para garantir a
confiança e a certeza de que a segurança de todos está resguardada.
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Os passeios
da fé em Israel
cultura
Gregory Peck, Henry Fonda e
Paulo Newman nos tribunais
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esporte
Magistrados percorrem
as montanhas fluminenses

Na Via Sacra
de Jerusalém,
fieis seguem
os passos
de Cristo
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Saiba as principais novidades
da literatura jurídica

foto: sergio torres
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Os encantos do filme
de tribunal
Amor, drama e suspense
diante de juízes e jurados

Testemunha
de acusação

Título Original
Witness for the
prosecution
Ano 1957

por

Sergio torres

E

xistem filmes de amor, de ação, de aventuras, de faroeste, de
terror, de guerra e de ficção científica. Há documentários e
desenhos animados. Filmes em que bichos falam, que monstros arrasam cidades, que lutadores orientais se enfrentam ininterruptamente sem demonstrar cansaço, que guerreiros solitários dizimam exércitos. E há os filmes de tribunal. Esta categoria
pouco falada do cinema une tensão, drama, paixão, mistério e
suspense. Exige atores que saibam interpretar, diretores competentes e uma plateia atenta a detalhes.
Os filmes de tribunal constituem um capítulo expressivo dos
mais de cem anos da história cinematográfica. O mais recente
deles entrou em circuito recentemente. “Suprema”, dirigido pela
cineasta Mimi Leder, conta a história da juíza federal norte-americana Ruth Bader Ginsburg, de 86 anos. Integrante da Suprema
Corte desde 1993, Ruth é interpretada por Felicity Jones, britânica que concorreu ao Oscar de Melhor Atriz em 2014 pelo papel
desempenhado em “A Teoria de Tudo”.
Ainda é cedo para dizer se “Suprema” passará a integrar a relação dos grandes filmes de tribunal. As críticas não têm sido nem
tão elogiosas nem tão arrasadoras. O desempenho da atriz é muito
bom; a personagem, melhor ainda. Só o tempo dirá se o filme chegará perto de clássicos como “12 Homens e uma sentença”, “Testemunha de acusação”, “O Veredito” e “O sol é para todos”.
Filmado em 1957 pelo então estreante cineasta americano
Sidney Lumet (1924-2011), “12 Homens e uma sentença” (“12
Angry men”) é o clássico dos clássicos filmes de tribunal. Com
95 minutos de duração, narra a reunião de um júri de 12 homens
encarregados de concluir se um jovem porto-riquenho é culpado ou inocente da acusação de matar o próprio pai. Apenas um
30
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Diretor
Billy Wilder
Elenco
Charles
Laughton,
Tyrone Power,
Marlene Dietrich
e Elsa Lanchester

12 Homens e
uma sentença

Título Original
12 Angry men
Ano 1958
Diretor
Sidney Lumet
Elenco
Henry Fonda,
Lee J. Cobb,
Ed Begley,
Jack Warden,
Martin Balsam e
Robert Webber
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O sol é para
todos

Título Original
To kill a
mockingbird
Ano 1962
Diretor
Robert Mulligan
Elenco
Gregory Peck,
Robert Duvall,
Mary Badham,
Brock Peters
e Paul Fix

O veredito

Título Original
The verdict
Ano 1982
Diretor
Sidney Lumet
Elenco
Paul Newman,
Bruce Willis,
James Mason,
Charlotte
Rampling,
Jack Warden
e Joe Seneca

dos jurados, interpretado pelo grande Henry Fonda (1905-1982),
desconfia que, apesar das evidências, o rapaz não é parricida.
O filme se passa quase todo o tempo na sala do júri, onde
12 personagens se confrontam em diálogos que entraram para
a história do cinema. O filme levou o Leão de Ouro do Festival de Berlim e concorreu aos Oscar de Melhor Filme, Melhor
Diretor e Melhor Roteiro Adaptado. Até hoje é mostrado em
cursos, seminários e universidades de Direito e Jornalismo nos
Estados Unidos e na Europa.
Para o jornalista Marcelo Beraba, fundador da Associação
Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e com passagens
em cargos de comando em alguns dos mais importantes jornais
brasileiros, como “Folha de S.Paulo” e “O Estado de S. Paulo”,
“12 Homens e uma sentença” é “Cinema com C maiúsculo”.
“Todos os jornalistas e estudantes de jornalismo deveriam
ver ‘12 Homens e uma sentença’. Além de aprender o que é Cinema com C maiúsculo, é um aprendizado profissional. Não basta,
no nosso ofício de repórter, buscar pistas, provas, declarações. É
preciso sair da leitura superficial, fugir do preconceito, desconfiar das informações fáceis, das aparências e das verdades absolutas. A busca da verdade - no Jornalismo como na Justiça - é um
exercício difícil e que nos exige um grande domínio das técnicas
jornalísticas. Este compromisso com o permanente desenvolvimento profissional e com um ceticismo saudável é a essência da
ética jornalística. Um grande filme que deveria fazer parte do
currículo das escolas de comunicação”, disse Beraba.
O mesmo Sidney Lumet dirigiu em 1982 “O Veredito” (The
Verdict), que traz o astro Paul Newman (1925-2008) como o
advogado alcoólatra incumbido da defesa de uma vítima de erro
fotos: Divulgação/Reprodução
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médico. O decadente advogado, para surpresa de todos, recusa o
acordo extrajudicial e insiste em levar o caso aos tribunais, a despeito até da intenção da família da jovem grávida que entrou em
coma após procedimento hospitalar equivocado.
“O Veredito” foi indicado aos Oscar de Melhor Filme Melhor
Diretor, Melhor Ator (Newman), Melhor Ator Coadjuvante
(James Mason) e Melhor Roteiro Adaptado. Não levou nenhum
deles. Azar do Oscar. Nem sempre os melhores são premiados.
Outra obra de referência de filmes de tribunal é “Testemunha de
Acusação” (“Witness for the prosecution”), do cineasta Billy Wilder (1906-2002), austríaco naturalizado norte-americano. O filme,
de 1957, é baseado em conto da escritora inglesa Agatha Christie
(1890-1976), notabilizada pelos enredos policiais e de suspense.
O crítico Inácio Araújo, da “Folha de S.Paulo”, escreveu que
o filme de Wilder “impressiona pelo número de reviravoltas”. O
colunista Manuel da Costa Pinto, também da “Folha”, vai além:
“o humor irresistível está a serviço de um trama de reviravoltas
e de ilusionismo moral”. Como seus similares de gênero, “Testemunha de Acusação” concorreu a seis Oscar. Não levou nenhum.
A Academia, decididamente, não gosta de filme de tribunal. Mas
parece que gostava de Gregory Peck (1916-2003).
O artista levou o Oscar de Melhor Ator pela interpretação do
advogado Atticus Finch em “O sol é para todos” (“To kill a mockingbird”), do americano Robert Mulligan (1925-2008). Passada
na década de 30 do século passado, em uma cidadezinha racista
no Alabama, a trama conta como Atticus, contra tudo e todos,
defendeu um negro acusado do estupro de uma jovem branca.
O primoroso longa teve como base o livro homônimo
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Título Original
On the basis
of sex
Ano 2018
Diretor
Mimi Leder
Elenco
Felicity Jones,
Kathy Bates,
Armie Hammer,
Sam Waterston,
Justin Theroux
e Jack Reynor

lançado dois anos antes pela autora Harper Lee (1926-2016).
Atticus Finch tornou-se, desde então, um dos mais memoráveis
personagens da literatura e do cinema dos Estados Unidos.
“Encarnando o advogado Atticus Finch com um imenso calor
humano, Peck poderia ter convertido o personagem no velho clichê do ‘homem branco salvador das minorias’, mas evita cair na
armadilha ao compreender que, em primeiro lugar, aquele homem
é pai. Assim, a alma do filme se torna sua relação com os filhos especialmente com a pequena Scout, interpretada com autenticidade impressionante por Mary Badham. Compreendendo que é seu
dever educar os filhos para que sejam melhores do que os racistas
que populavam o Alabama na época da Grande Depressão (e que,
sejamos honestos, continuam a povoá-la hoje), Atticus é capaz de
explicar conceitos complexos de profunda humanidade para a
menina de uma maneira não só simples, mas lúdica”, escreveu o
editor Pablo Villaça, do site Cinema em Cena, criado em 1997.
fotos: Divulgação/Reprodução
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Orla de Tel
Aviv com a
milenar Jaffa
ao fundo

Aproveite os passeios históricos,
religiosos e seguros em Israel

Do tamanho
de Sergipe, o
país oferece
atrações
turísticas
inesquecíveis

por sergio torres

A

s dimensões de Israel enganam o
turista. Ao preparar a viagem, de
olho no mapa, ele pensa que pode
conhecer tudo o que há de importante em quatro ou cinco dias. A realidade
o desmente. Há quem diga que Israel é
país para uma visita de dez dias ou até
mais. Como nem todo mundo pode ficar
tanto tempo longe de casa e do trabalho,
arrisco-me a dizer que, com uma semana

cheia, o turista tem como curtir as principais atrações israelenses.
Com 20,7 mil quilômetros quadrados,
equivalente a Sergipe, no Nordeste brasileiro, o território de Israel pode ser percorrido por terra. Para se ter uma ideia, as duas
principais cidades do país, a capital Tel Aviv
e a mítica Jerusalém, estão distanciadas
cerca de 60 km. O trajeto em autoestrada é
vencido em menos de uma hora. Às vezes,

a depender do trânsito, em 40 minutos.
As duas cidades são obrigatórias no
circuito turístico de Israel. O ideal é começar pela litorânea e cosmopolita Tel Aviv,
onde floresceu a arquitetura no estilo
Bauhaus. Daí o epíteto “Cidade Branca”.
A orla de Tel Aviv encanta os que apreciam segurança, áreas de lazer e de práticas esportivas e, especialmente, mar
limpo. Tudo é organizado. Os bares à
foto: SERGIO TORRES
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beira-mar oferecem comida e bebida
a preços em conta e de boa qualidade.
Nenhum banhista será extorquido por
comerciantes larápios. Bem diferente do
que, infelizmente, vemos acontecer no
amplo litoral do Brasil.
Sem falar na água despoluída, claríssima. E não se preocupe porque só com
muito azar você levará uma bolada ou uma
canoa o atropelará em um momento de
distração. A prática de esportes aquáticos,
como surfe e remo, é limitada a trechos da
orla, muito bem sinalizados e respeitados.
Há ainda um incrível calçadão que
se estende por toda a costa, por quase
dez quilômetros. Espaço para caminhadas sem pressa. Rumo ao norte chegase ao velho porto de Tel Aviv, hoje um
34
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Para dentro de Tel Aviv, destaca-se o
complexo de lojas, bares e boates. Ao sul, a
partir da região central da cidade, anda-se Bulevar Rothschild, alameda arborizapor cerca de 50 minutos até Jaffa, uma das da com prédios no estilo da escola alemã
milenares cidadelas da Terra Santa, onde Bauhaus. Tudo muito limpo e seguro.
Da capital o destino pode ser Jerusahá um píer repleto de barcos pesqueiros,
lém. Não pense que em
iates e lanchas diversas.
dois ou três dias você conJaffa, chamada de Velha
seguirá percorrer todas as
Cidade, é uma das atraatrações. Não conseguirá
ções clássicas da capital
Jerusalém
mesmo. Portanto, o ideal
de Israel. Ainda mais se o
é ficar, no mínimo, quatro
turista aprecia gatos. Os
exige ao menos
dias, sabendo, de antemão,
bichanos estão por toda a
quatro dias
que não será possível visiparte, das mais variadas
para
visitar
tar tudo o que é turístico.
raças e tamanhos, com uma
O turismo religioso
docilidade rara. No alto da
os principais
e histórico é a marca de
colina, avista-se o Meditermarcos
Jerusalém. Não há como
râneo e circula-se por viedeixar de se comover ao
las seculares preservadas.
turísticos
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1. Trecho
da cidade
amuralhada
em Jerusalém
2. O mítico
Muro das
Lamentações
3. Praia em
Tel Aviv

percorrer os passos da Via Sacra, por
onde Jesus Cristo, com a cruz sagrada às
costas, caminhou até o Monte Calvário,
local de crucificação e agonia.
A Cidade Velha é toda cercada por
muralhas erguidas em 1538 e acessadas
por oito portões imponentes. Por questões de segurança, há portões que permanecem fechados e outros que não podem
ser cruzados em determinados horários.
Os bairros cristão, muçulmano, armênio e judeu formam a Cidade Antiga de
Jerusalém. Não há divisão entre eles. Ruas
e becos se entrelaçam, em um aglomerado
urbano caótico e comercial. Com exceção
do bairro armênio, de preponderância
residencial, os demais são amontoados de
lojas de todos os tipos: bares, vendinhas,
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restaurantes, barbeiros, açougues, padarias, butiques, agências de turismo, templos, joalherias. Os imóveis não deixam
de ser, porém, espaços de moradia. No
térreo, o comércio. Nos andares superiores, os lares das famílias de Jerusalém.
O Muro das Lamentações é uma
impactante construção (20 metros de
altura e 27 metros de largura) venerada pelos judeus, que lotam seus acessos
– o principal deles, uma superpoliciada
escadaria. O Muro pode ser tocado pelos
turistas, desde que os homens tenham
na cabeça o tradicional quipá, espécie de
touca usada pelos judeus como símbolo
do respeito à religião e do temor a Deus.
Há ainda, na velha cidade, a Basílica
do Santo Sepulcro, talvez o mais confuso

ponto turístico de Jerusalém. O espaço é
reduzido para os milhares de visitantes
que lotam as dependências do templo.
Ali, diz o relato bíblico, Jesus teria sido
crucificado, morrido e ressuscitado três
dias depois. Para marcar local tão nobre,
construiu-se a basílica.
Fora das muralhas, o destaque é o
Monte das Oliveiras, que chega a 800
metros de altitude. De cima vislumbra-se
uma paisagem única de Jerusalém, especialmente da parte amuralhada.
No Monte, citado pela Bíblia desde o
Antigo Testamento, há igrejas, mesquitas, cemitérios. O ideal é subir de carro
e descer a pé. No alto, estão a Capela das
Ascenção e a Igreja do Pai Nosso, em que
a famosa oração católica aparece em mais
de 60 línguas, em letras desenhadas em
painéis e azulejos nas paredes do saguão
externo e dos jardins.
Na parte baixa do Monte, três atrações
em sequência: o túmulo da Virgem Maria,
local fantástico, um subterrâneo iluminado por candelabros; a Igreja de Todas as
Nações, em que uma pedra marca o local
exato onde Jesus teria orado antes de preso
pelos romanos; e o Jardim de Getsemani,
local de romaria de peregrinos.
Israel tem muito mais que isso. Podem
ser citados Belém, Galileia, Massada, o
Deserto de Negev, Cesareia, Nazaré e o
Mar Morto. A qualquer lugar que for, o
turista estará satisfeito.
fotos: SERGIO TORRES

‘Montanhismo não é esporte,
é filosofia de vida’
Trekking dos magistrados percorre a Região Serrana Fluminense
por MATHEUS SALOMÃO

A

ltitudes de até 2.275 metros já foram
alcançadas pelo juiz Ronald Pietre e
um grupo de magistrados que, nos últimos quatro anos, percorreram cinco trilhas na Região Serrana do Estado do Rio de
Janeiro. Já foram vencidos os percursos da
Pedra do Sino (em três ocasiões), da Pedra
de Itaipava e da Cachoeira Véu da Noiva.
Organizadas com o apoio da AMAERJ,
as caminhadas pelas montanhas fluminenses reúnem famílias com o objetivo de quebrar o estresse do dia a dia e manter um contato direto dos esportistas com a natureza.
Pietre, de 49 anos, foi quem idealizou
a série de passeios e convidou colegas do
Poder Judiciário do Estado do Rio. A proposta é unir magistrados e familiares na

prática do montanhismo. Ele inspirou-se
no pai, Valdir Pietre, juiz em Petrópolis que
em 1982 organizou uma subida à Pedra do
Sino, no vizinho município de Teresópolis.
A intenção do juiz era divulgar a precariedade dos abrigos destinados aos
montanhistas ao longo da trilha. Pietre
tinha só 12 anos à época. Ele acompanhou o pai no passeio.
O juiz da 2ª Vara Cível de Itaipava voltou
a praticar o montanhismo sozinho em 2012.
Em 2016, convidou colegas da magistratura, pela internet, para o primeiro trekking.
“Tentei incentivar os colegas a participarem desse esporte, uma atividade
boa para aliviar o estresse do dia a dia da
profissão, além de propiciar um contato

direto com a natureza. Isso é muito bom
para confraternizar”, disse.
Pietre telefonou em 2016 para a presidente da AMAERJ, Renata Gil. Ele pediu
uma bandeira da associação, para que o
grupo de magistrados pudesse levá-la aos
mais altos pontos do Estado.
O magistrado define o montanhismo
como “uma filosofia de vida” que “depende
de preparo físico, psicológico, gostar do contato com a natureza e respeitar seus limites e o
ambiente”. A modalidade, acrescenta, é ideal
para quem busca interação com florestas e
para trabalhar o instinto de sobrevivência.
O montanhismo consiste na aventura
de subir as montanhas, em ambientes de
natureza. A prática em alto nível exige boa

Grupo sobre
a Pedra de
Itaipava, em
Petrópolis
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condição física e técnica, além de equipamento apropriado para montanhas. “Não é
um esporte para sedentários”, alertou Pietre.
“Muitas pessoas no montanhismo
usam a expressão ‘eu venci a montanha’.
Isso é uma grande bobagem, a montanha é
que te permite chegar ao cume dela, a natureza é que permite. É preciso saber respeitar o ambiente e seus limites. Não existe
neste esporte a prática sem perigo. Então, a
maturidade é necessária”, destacou.
Os eventos de trekking buscam aproximar ainda mais a magistratura. A
ideia é realizar caminhadas no Rio de
Janeiro, em trilhas curtas e mais fáceis,
como na Floresta da Tijuca, por exemplo. Dessa forma, será possível a participação de crianças com idade mínima de
7 anos e de pessoas com menos condição
física. A primeira delas aconteceu em 31
de março, na trilha do Museu do Açude,
com 30 participantes.

5

1. Em pé: juiz Paulo Luciano, Daniela,
juiz Carlos André, juiz Anderson Paiva,
Patrícia Ferraro e juiz Ronald Pietre.
Sentados: Laura e Alex Mouzinho 2. Juízes
Ronald Pietre, Lysia Maria Mesquita e
Carlos André, entre parentes 3. No cume
do Dedo de Deus, em 2014, Ronald Pietre
e integrantes do Centro Excursionista
Petropolitano 4. Patrícia Ferraro e Ronald
Pietre no cume da montanha Cerro Toco,
no deserto do Atacama. Ao fundo o vulcão
Lincabur 5. Ronald Pietre em Atacama.
Ao fundo, à esquerda, o vulcão Lascar;
à direita, o vulcão Simba

“Ostrekkingsquefizemosatéagoraforam “duas montanhas no Chile, no Deserna Região Serrana, com grau de dificulda- to do Atacama”.
“Estive em uma altitude de mais de
de mais alto. Não são para pessoas sedentárias. Para 2019, o objetivo é outro”, disse. 5.500 metros. Senti o ar rarefeito, a uma
temperatura de 5°C negaO magistrado busca
tivos, passei dificuldaunir cada vez mais a catedes, muita dor de cabegoria por meio do esporça. De todos os trekkings
te que ama. “O objetivo é
“ É preciso saber
que fiz, o mais importancolocar o pessoal na monrespeitar
o
te foi a escalada do Dedo
tanha! Agora serão eventos
ambiente e seus
de Deus, em Teresópolis.
na capital, mais próximos
Nada supera essa emoção.
de todos, menos intenlimites. Não existe
Já subi duas vezes, em 2014
sos, para permitir a adesão
nesse
esporte
e 2016. Pretendo subir de
maior dos colegas de magisnovo em 2019”, contou.
tratura e suas famílias.
a prática sem
“O Dedo de Deus é uma
Já montamos um grupo
perigo. Então,
escalada linda, a montanha
no WhatsApp, chamado
essa maturidade
é muito bonita. Ela exige
‘AMAERJ montanhas’, em
um preparo físico muito
que conversamos sobre o
é necessária”,
forte, é cheia de aventuras.
esporte”, contou Pietre.
Ronald Pietre,
É uma emoção diferenEm suas jornadas
Juiz da 2ª Vara
te, insuperável”, relatou.
pessoais, o juiz subiu
Cível de Itaipava
fotos: Luiz Aurelio Leite e arq. pessoal
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MAIS CINCO NOVOS TÍTULOs PARA
A SUA BIBLIOTECA JURÍDICA
DIREITO CIVIL
A 3ª edição dos livros do desembargador Marco

Os livros
selecionados
tratam de
assuntos
relacionados
à prática
do Direito

LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E REMOÇÃO
DE CONTEÚDO
DA INTERNET

Aurélio Bezerra de Melo e do procurador J. M. Leo-

O

ni Lopes de Oliveira aborda temas relacionados a

promotor

sucessões, família, coisas, responsabilidade civil,

André Farah

contratos e obrigações. Há comentários sobre as

aponta

novas leis do distrato, multipropriedade imobiliária

luções

e perda do poder familiar. Editora: Forense.

processos

livro

do

sopara

vinculados à
liberdade de

DIREITO COMO INTEGRIDADE
E AS DECISÕES JUDICIAIS

expressão e à remoção de conteúdo de ambientes digitais. O
autor cita doutrinas e sentenças

A obra do juiz Wilson Kozlowski é resultado de pes-

proferidas na Índia, Colômbia,

quisas desenvolvidas em seu mestrado em Teoria e

EUA, Espanha, Argentina e Cana-

Filosofia do Direito, na Universidade de Lisboa. O li-

dá. A obra informa, ainda, sobre a

vro apresenta uma visão contrária ao relativismo

jurisprudência no Supremo Tribu-

moral. O autor se propõe a defender o respeito à

nal Federal, Superior Tribunal de

coerência e à integridade do Direito, preservando as

Justiça e Tribunal Superior Elei-

conquistas do Estado de Direito Democrático. Editora: Sergio Fabris.

BRASIL E FRANÇA: A
arbitragem na visão comparada

toral. Editora: Lumen Juris.

STJ Luis Felipe Salomão, a

CARREIRAS TÍPICAS
DE ESTADO: Desafios
e avanços na prevenção
e no combate à corrupção

obra é resultado da pales-

A publicação retrata os impor-

tra “STJ e Corte de Cassação

tantes avanços legais e institucio-

Francesa: a Arbitragem na Vi-

nais no âmbito da prevenção e do

Organizada pelo ministro do

são Comparada”. O livro reúne

combate à corrupção nas últimas

discussões realizadas durante os seminários sobre o

décadas. O livro apresenta artigos que revelam planos e

uso da arbitragem como solução de conflitos no Bra-

atividades estratégicas executadas por agentes durante

sil e na França. A publicação reúne apreciações dos

as investigações. Entre os autores estão o ministro do STJ

ministros do STJ João Otávio de Noronha, Nancy

Nefi Cordeiro; o relator da Lava-Jato no TRF-4, desem-

Andrighi, Og Fernandes e Isabel Gallotti; dos juízes

bargador João Pedro Gebran Neto; o delegado Rafael

Jean-Nöel Acquaviva e Patrick Matet, da Corte de

Fernandes Souza Dantas, do setor de combate a crimes

Cassação Francesa; e dos advogados Arnoldo Wald

previdenciários da Polícia Federal; e a procuradora da Fa-

e Luiz Olavo Baptista. Editora: FGV Projetos.

zenda Nacional Regina Tamami Hirose. Editora: Fórum.
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