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O papel da  
Justiça na 
conservação 
ambiental

Pautada nos eventos e debates que integraram a Conferên-
cia das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Susten-
tável, a Rio + 20, esta edição da revista Fórum tem como 
tema central o Direito Ambiental, especialidade jurídica 

que se revela cada vez mais como o principal instrumento capaz de 
proporcionar efetivas soluções à atual problemática ambiental.

Buscamos apresentar nas páginas da publicação oficial da 
Amaerj um pouco do que representou a rica experiência vivida entre 
os dias 13 e 22 de junho, período durante o qual a Conferência teve 
lugar na capital fluminense. Nossa reportagem intenta reproduzir 
alguns dos principais pontos de vista expressos nos debates 
conduzidos por representantes de organizações governamentais e 
não governamentais, empresários, associações de classe, sociedade 
civil e, claro, o meio jurídico. 

Nas páginas que seguem, os leitores poderão identificar que, 
em muitos momentos, existem opiniões opostas, dicotômicas, 
antagônicas. Os resultados não poderiam ser outros em um 
ambiente que congregou uma grande quantidade de países, 
desiguais realidades socioeconômicas, múltiplas culturas, diferentes 
configurações de danos ambientais e, consequentemente, distintas 
demandas por soluções. Entendo isso como positivo, por estimular 
o pensamento crítico na definição de caminhos que favoreçam a 
conservação do planeta, em nome das gerações presentes e futuras.

Porém, como resultados da Conferência, dentre as resoluções, 
propostas e declarações assinadas, denota-se a crescente relevância 
do Poder Judiciário nas questões que envolvem a sustentabilidade. 
E este é um dos principais focos das matérias desta edição, um 
pressuposto expresso claramente nas palavras dos especialistas do 
Brasil e do Exterior que convidamos para dividirem suas experiências 
com nossos leitores. Aproveitamos o tema desta edição para 
celebrar os 26 anos de atuação na Amazonia da Petrobras, a quem 
agradecemos o patrocínio dado à nossa revista.

Esta edição traz, ainda, uma matéria especial, em memória da 
juíza Patrícia Acioli e por ocasião do lançamento da premiação criada 
por nossa Associação para reconhecer as práticas humanistas 
originadas em nosso meio e em toda a sociedade brasileira. 

Contamos com o seu envolvimento e esperamos que tenham 
todos  uma ótima leitura!

Evento: Campeonato Nacional de Tênis
Data: 15 a 18 de novembro
Participantes: podem competir magistrados 
representantes de todas as associações 
estaduais. O Campeonato Nacional de Tênis, 
organizado pela  Associação dos Magistrados do 
Estado de Pernambuco (Amepe) e pela Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB), acontecerá 
no Squash Tennis Center - Boa Viagem, na capital 
pernambucana. Os interessados podem se 
inscrever a partir de outubro. Mais informações no 
site da Amepe.
Realização: Associação dos Magistrados do Estado 
de Pernambuco e Associação dos Magistrados 
Brasileiros
Local: Recife (PE)
Informações: www.amepe.com.br

Evento: Campeonato Nacional de Futebol – Sênior
Data: 15 a 18 de novembro
Participantes: podem participar magistrados 
associados de todo Brasil, com idades entre 48 
e 54 anos, que tiverem obtido classificação nos 
campeonatos regionais. As partidas ocorrerão em 
Fortaleza, sob organização da Associação Cearense 
de Magistrados (ACM) e da Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB). 
Realização: Associação Cearense de Magistrados e 
Associação dos Magistrados Brasileiros
Local: Fortaleza (CE) 
Informações: acmag.org.br  e www.amb.com.br 

Evento: Cerimônia do I Prêmio Patrícia Acioli de Direitos 
Humanos
Data: 3 de dezembro
Objetivo: anúncio dos vencedores do I Prêmio Patrícia 
Acioli de Direitos Humanos, nas categorias Monografias 
e Práticas Humanistas. Os trabalhos escolhidos serão 
avaliados pela banca composta por quatro jurados: Luis 
Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e ex-presidente da Amaerj; Luiz Felipe Francisco, 
desembargador da 8ª Câmara Cível do TJ-RJ; Denise 
Appolinária dos Reis,  juíza da 1ª Vara Cível de Alcântara 
e diretora de Direitos Humanos da Amaerj; e o advogado 
Técio Lins e Silva.
Realização: Associação dos Magistrados do Estado do Rio 
de Janeiro
Local: Auditório Renato de Lemos Maneschy  
(sede da Amaerj)
Informações: www.amaerj.org.br 

Evento: Congresso Judicial de Responsabilidade Civil
Data: 13 e 14 de dezembro
Conteúdo: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
receberá o Congresso Judicial de Responsabilidade 
Civil. O evento, organizado pelo ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, Antonio Herman Benjamin, e 
apoiado pela Amaerj, será realizado no novo Tribunal 
Pleno do TJ-RJ.
Realização: Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro e Associação dos Magistrados 
do Estado do Rio de Janeiro.
Local: Tribunal Pleno do TJ-RJ
Informações: www.tjrj.gov.br 

Curso: O Magistrado e a Construção de Modelos para 
o Aprimoramento da Cidadania e Conscientização da 
População
Data: 5 a 6 de dezembro
Inscrições: até 01/11/2012
Conteúdo: serão abordados temas como o novo 
perfil do Judiciário democrático de direito, a natureza 
social do serviço que o Poder Judiciário presta à 
comunidade, a responsabilidade social com a cidadania, 
o aprofundamento de valores, princípios e compromissos 
postos pelo contemporâneo sistema jurídico. O programa 
também habilitará os Magistrados a atuarem no Programa 
“Cidadania e Justiça na Escola”, que conta com o apoio do 
Ministério da Justiça.
Realização: Escola Nacional da Magistratura, Associação 
dos Magistrados Brasileiros e Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios
Local: Auditório da AMB – Brasília (DF)
Informações: www.enm.org.br 
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Evento: Campeonato Nacional de Futebol – Livre
Data: 28 de novembro a 2 de dezembro
Participantes: o Campeonato Nacional de Futebol – Categoria 
Livre é aberto a competidores de todas as faixas etárias. Com 
coordenação local da Associação dos Magistrados do Espírito 
Santo (Amages), os jogos ocorrerão na sede social da entidade, 
na Região Metropolitana de Vitória.
Realização: Associação dos Magistrados do Espírito Santo 
e Associação dos Magistrados Brasileiros
Local: Vitória (ES)
Informações:  www.amages.org.br e www.amb.com.br 

Premiação: I Prêmio Patrícia Acioli de Direitos Humanos
Inscrições: até 5 de novembro de 2012 (até às 18h)
Objetivo: não restrito ao meio jurídico, o prêmio recebe a 
participação de qualquer brasileiro que deseje relatar práticas 
de valorização da dignidade humana. Com inscrições abertas 
desde 10 de agosto, a premiação contempla duas categorias: 
Monografias e Práticas Humanistas. O regulamento completo 
pode ser consultado no endereço eletrônico da Amaerj.
Realização: Associação dos Magistrados do Estado do Rio 
de Janeiro
Informações e inscrições: www.amaerj.org.br 

Evento: Fórum Nacional de Juizados Especiais
Data: 12 a 14 de novembro
Conteúdo: o próximo Fórum Nacional de Juizados Especiais 
(Fonaje) será realizado no Rio de Janeiro, com o apoio da 
Amaerj. O Breezes Búzios Resort, localizado na Região dos 
Lagos, receberá o evento que reunirá juízes de todo o Brasil.
Realização: Fórum Nacional de Juizados Especiais
Local: Búzios (RJ)
Informações: www.fonaje.org.br

EDITORIAL AGENDA

Cláudio dell´Orto, presidente da Amaerj

Foto: m
orgueFile
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Lojas conveniadas: Barra I e II, Botafogo, Copacabana, Downtown, Fashion Mall, Gávea, Icaraí, Iguatemi, 
Ilha, Ipanema I, Leblon, Norte Shopping, Nova América, Petrópolis, Plaz Shopping, Av. Rio Branco, RB1, Rio 
Sul, Tijuca I, Tijuca Center, Rio Design Barra, Fórum Ipanema, Shopping Leblon, Via Parque, Villa Lobos (São 
Paulo), Belo Horizonte (Pátio Savassi).

Desconto especial na assinatura.
Restaurante à la carte no Paço Imperial.

Descontos nas filiais de 
Niterói, Zona Sul, Pendotiba. 

Barra da Tijuca, Botafogo, 
Centro, Copacabana, Ipanema, 

Norte Shopping, Campo 
Grande, Recreio.

Lentes finas e leves, lentes de contato, armações de qualidade.  
Atende no Fórum.

Aulas particulares com 10% de desconto. 
tels: 2467-6704/3045-4319/2025-1347

Restaurante à la carte 
no Centro.

Em todo o Brasil desconto no 
rodízio.

Charutaria no Centro e Leblon.
Um sofisticado restaurante por 

quilo ao lado do Fórum.

A entrega no Fórum é gratuita.

A corretora oferece seguros de 
automóveis, residência  

e outros.
Tel.: 2131-8860

Bistrô no Centro com descontos 
no prato principal e na garrafa 

de vinho.

Descontos em perfumes, 
maquiagens e tratamentos  

de luxo.

Site com ofertas  
Brastemp/Consul.

www.compracerta.com.br/
corporativo

Aluguel de carro em 
todo o Brasil.Blindagem de automóveis.

Rio Sul, Plazza Shopping e Sete 
de setembro – Centro.

Desconto de 15% na diária com  
as três refeições incluídas.
www.villasaoromao.com.br

reservas@villasaoromao.com.br
(21) 9867-8045 
(21) 8624-8051  
(21) 7123-6077

Pousada em Lumiar

Produtos Phebo e Granado com 
descontos.

 (21) 2529-8862

CONVÊNIOS

Curso de idiomas

 

15% de desconto.15% de desconto.

10% de desconto.

 Compras pelo site 
www.sony.com.br/store/

coorporativo

Associados tem 10% de descontoAssociados terão 5 % de desconto

Carla Cristiane
Consultora de Estilo

www.carlacristiane.com.br

Lançamento Corolla 2012  
com desconto mantido.

Roupas de inverno para viagens 
com desconto.

Salão de beleza em Ipanema. 
Pousada em Búzios.

Moda masculina e Casa  
Alberto moda feminina.

Pousada em Petrópolis.
Multimarcas infantil.
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“(...), foi cumprido 
amplamente um dos 
primeiros postulados 

defendidos pelo 
ambientalismo (...): 

a ativa participação e o 
envolvimento de todos os 

setores afetados.” 

Assim, por exemplo, a tensão já clássica entre os 
países desenvolvidos e subdesenvolvidos em torno da 
problemática chave foi replicada nesta ocisão, exatamente 
como vem acontecendo em cada uma destas conferências, 
destacando-se desta vez a temática central da “Economia 
Verde no contexto do desenvolvimento sustentável e na 
erradicação da pobreza”, como o principal ponto de conflito. 

Contudo, não apenas os principais atores deste 
processo – os Estados – tem expressado posições 
opostas e, em alguns caos, até mesmo inconciliáveis. 

Presenciamos sérias e aprofundadas discussões entre 
integrantes dos Poderes Judiciários, fiscais e auditores 
de diferentes países do mundo no Congresso Mundial 
sobre Justiça, Governança e Direito Ambiental para a 
Sustentabilidade, que ocorreu de 17 a 20 de junho de 2012.

No que diz respeito ao  ramo jurídico, merecem destaque 
os interessantíssimos debates surgidos no “Encontro 
Mundial de Advogados de Meio Ambiente para o Rio + 20”, 
realizado entre os dias 15 e 17 de junho, cuja declaração 
falaremos brevemente mais adiante neste artigo.

A inumerável quantidade de organizações não go-
vernamentais que se apresentaram na cúpula também 
expressaram pontos de vista diferentes sobre a proteção 
de um determinado micro bem ambiental, sendo perce-
bidas estas discrepâncias não só entre si, como também 
em oposição às posições defendidas por representantes 
de setores empresariais ou instituições financeiras in-
ternacionais.

Por fim, têm se mostrado também por demais eloquen-
tes e significativas as posições discutidos por cada um dos 
atores da sociedade civil, movimentos sociais e organiza-
ções populares de todos os tipos que participaram da “Cú-
pula dos Povos – por uma Justiça Social e Ambiental em 
Defesa dos Bens Comuns, contra a Mercantilização da Vida”.

Concluímos, então, que não é nada desprezível todo este 
processo de formar uma rede de tribunais democrática, 
multicultural e inclusiva, como ocorreu na cidade do Rio de 
Janeiro em junho de 2012.

A simples instalação da problemática ambiental no 
cenário mundial e na agenda dos Estados, independen-
temente se apenas durante o período de tempo em que o 
evento foi realizado, explica o impacto positivo que  deve 
ser atribuído à Cúpula.

Esboçaremos ainda alguma visão crítica sobre toda 
esta bagagem de posicionamentos e conflitos que foram 
colocados em discussão na Conferência e em  cada um 
dos eventos oficiais e não oficiais realizados.

Como resultado de cada um desses intercâmbios 
foram elaborados documentos, observados com mais ou 
menos ceticismo e esperança, conforme o posicionamento 
de quem os analise.

Os textos consagrados nos documentos finais: conflitos 
“do presente”

Tendo em conta que não é intenção deste artigo formular 
uma análise pormenorizada de cada uma das declarações 
ou manifestos surgido em função da Conferência1, faremos 
apenas uma brevíssima referência a alguns dos conteúdos 
dos documentos, focando contrapontos evidenciados 
entre as posições.

No documento oficial que surgiu da Conferência – texto 
que os Estados denominaram “O futuro que queremos” 
– foi expressa uma série de reconhecimentos sobre a 
gravidade e o estado crítico da problemática ambiental 
atual, juntamente com o compromisso dos Estados de 
somar esforços e adotar medidas para a facilitação do 
“desenvolvimento sustentável e da promoção de um futuro 
econômico, social e ambientalmente sustentável para o 
nosso planeta e para as gerações presentes e futuras 2.”

Em seguida, no desenvolvimento destes objetivos 
iniciais que foram expressos em fórmulas declarativas e já 
clássicas no sistema internacional dos direitos humanos, 
os Estados reafirmam os compromissos assumidos 
em cada uma das Conferências, acordos, protocolos, 
convenções e programas adotados antes da Rio + 20, assim 
como postularam a necessidade de avançar e concretizar 
cada uma das metas estabelecidas, reconhecendo a 
insuficiência das medidas tomadas até hoje.

O item III do documento é dedicado ao conceito 
de Economia Verde, como um instrumento hábil para 

Durante a Conferência Mundial sobre Desen-
volvimento Sustentável, realizada no Rio de 
Janeiro, em junho de 2012, aconteceram di-
ferentes eventos com organizadores e par-

ticipantes vinculados a organismos estatais, entidades 
internacionais, associações governamentais e não gover-
namentais, organizações que representam a sociedade  
civil, o setor empresarial e o poder judiciário – todos eles 

reunidos sob o sistema geral propiciado pela Organização 
das Nações Unidas.

A quantidade e a variedade de temas, discussões, 
reivindicações e propostas abordadas foi proporcional à 
heterogeneidade dos participantes e organizadores de 
cada uma das atividades.

Por esta razão, não há dúvidas – em uma primeira 
abordagem –, foi cumprido amplamente um dos primeiros 
postulados defendidos pelo ambientalismo, e que se 
propõe como instrumento hábil para obter mais eficiência 
e durabilidade às normas ambientais: a ativa participação e 
o envolvimento de todos os setores afetados.

Assim, muito além da avaliação crítica que mereçam 
os resultados alcançados, é notável o escopo democrático 
oferecido através do sistema instrumentado pela ONU, 
porque, neste tipo de Conferência, são apresentadas 
posições fortes e contrapostas de cada um dos atores, 
sendo perceptível os grandes esforços para percorrer um 
caminho – não isento de obstáculos – com a meta de 
alcançar o consenso sobre os grandes temas e desafios 
da problemática ambiental atual.   

Neste caminho observamos, tanto nesta Conferencia 
como em cada um dos encontros nos quais foram 
debatidas questões relativas ao meio ambiente, a tensão 
– e às vezes até a falsa dicotomia – entre posturas que 
incentivam os desenvolvimento extremo e outros que são 
partidárias de um ambientalismo radical. 

Assim, ficam evidenciadas nas diversas atividades que 
aconteceram no Rio de Janeiro fortes contraposições entre 
os paradigmas, segundo os quais se aborda uma mesma 
temática. 

RIO + 20: 
conflitos do presente*

ARTIGO

Ricardo Luis Lorenzetti 
Ministro e presidente da Suprema Corte de Justiça da Argentina

Ricardo Luis Lorenzetti, ministro e presidente da Suprema Corte de 
Justiça argentina

Foto: D
ivulgação site pessoal

Pablo Lorenzetti 
Advogado argentino, especializado em Direito Ambiental
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contribuir com a erradicação da pobreza no mundo e 
atingir um crescimento econômico sustentável.

No item IV, os Estados enfatizam a necessidade de 
fortalecer o quadro institucional, como forma de alcançar 
o desenvolvimento sustentável, resultando indispensável 
integrar a ele as três dimensões do desenvolvimento: social, 
econômico e ambiental, bem como promover o avanço 
do conceito de “governança ambiental” internacional, 
delineando instituições, procedimentos e recursos que 
integrariam este sistema.

Mais adiante, os Estados acordam diretrizes e medidas 
para enfrentar os dilemas que apresentam cada uma das 
“esferas temáticas e questões transversais”, que estão 
enumeradas no item V do texto que analisamos.

O item VI do documento refere-se aos meios de 
execução indispensáveis para alcançar o desenvolvimento 
sustentável, ratificando basicamente os compromissos 
assumidos em Conferências e Programas anteriores. 
Se exorta aos países que priorizem a questão ambiental, 
destinando a esta recursos e tecnologias suficientes.

Após este breve relato sobre o  documento principal, 
passaremos agora a observar de que modo outras duas 
declarações contradizem, em certo ponto, a visão expressa 
na Declaração Oficial e manifestam seu desacordo com a 
posição dos Estados, ao mesmo tempo que exigem deles a 
adoção de um caminho diferente.

Vamos começar com o documento originado na Cúpu-
la dos Povos, que traz fortes críticas ao papel das organi-
zações internacionais, instituições financeiras multilaterais 
e também dos próprios governos, denun ciando a irrespon-
sabilidade destes atores para com “o futuro da humanida-
de e do planeta”3 e concluindo sobre a inutilidade da Con-
ferência oficial “promover os interesses das corporações”.

Eles também criticam no documento um retrocesso nos 
níveis de proteção ambiental já alcançados e identificam 
o atual sistema capitalista de produção como a principal 
causa da crise ambiental que estamos enfrentando.

O documento impõe aos países industrializados a 
responsabilidade   pela crise ambiental global e os acusa 
de tentar introduzir o conceito de “Economia Verde”, como 
mais um instrumento de dominação4.

Como contrapartida ao sistema atual, propõe-se a 
adoção de uma postura ativa por parte dos povos de 
cada um dos países, em defesa dos direitos humanos e 
da natureza, respeitando a diversidade cultural e propi-
ciando o desenvolvimento de economias locais susten-
táveis e solidárias.

No final, a Declaração da Cúpula dos Povos lança 
uma série de “eixos de batalha”, que consistem, 

basicamente, em postulados que, por um lado, rejeitam 
ações e processos realizados até o momento e que são 
considerados nocivos e, por outro lado, propõem certas 
condutas ou atividades capazes de erradicar os conflitos 
denunciados, endereçando a problemática ambiental 
segundo os princípios que a própria Cúpula dos Povos 
enunciou anteriormente.

Observa-se uma postura altamente crítica em relação 
às conquistas feitas até agora pelos Estados em questões 
ambientais e para com os postulados consagrados na 
Declaração Oficial.

Este contraponto é também contundente na “Declaração 
sobre os engajamentos pós Rio + 20”, adotada pelo Encon-
tro Mundial de Juristas de Meio Ambiente para a Rio + 20.

Apenas tomando como base a frase contida no 
primeiro dos pontos, notamos que o descontentamento 
com a Conferência Oficial é notório: “Lamentando a 
insuficiência de resultados da Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável da Rio 2012, 
que essencialmente se contenta em retomar os princípios 
já firmados na Conferência do Rio de 1992”. 

Coincide esta declaração com a produzida pela Cúpula 
dos Povos para denunciar a prevalência – fomentada, 
segundo se afirma, por alguns Estados – das variáveis   
econômicas e financeiras sobre o meio ambiente, os 
governos advertem que “deverão prestar contas às 
gerações presentes e futuras ao não terem levado em 
consideração em 2012 a gravidade da situação do meio 
ambiente global e a urgência de agir”5. 

Em seguida, o documento especifica quatro reivindica-
ções ou demandas dirigidas aos Estados, às Nações Uni-
das e às demais organizações internacionais relevantes, 
relacionadas à participação cidadã, com a adoção de tra-
tados e protocolos internacionais sobre temas específicos, 
com o papel mais ativo das ONGs nas instâncias interna-
cionais e, finalmente, com a adoção de um estatuto jurídico 
internacional para os refugiados ambientais.

Estas diferentes leituras sobre o conflito que brevemente 
observamos constituem uma amostra clara, em âmbito 
internacional, do que normalmente acontece em cada um 
dos sistemas jurídicos internos no momento de regular ou 
solucionar uma determinada atividade que tenha impacto 
ambiental.

O conflito de interesses, princípios, valores, direitos e 
paradigmas que aparecem inicialmente como competitivos 
entre si e que dialogam dentro de marcos mais ou 
menos razoáveis, dependendo do tema em questão, são 
frequentemente apresentados a cada um dos atores 
encarregados de tomar decisões sobre o assunto e lhes 
impõem a adoção de esforços e estratégias muito mais 
sofisticadas que a normalmente utilizadas.

Já nos expressamos antes sobre os paradigmas a 
serem utilizados   para solucionar os chamados “hard cases”6, 
destacando que a maneira de pensar o Direito e os conflitos 
ambientais que hoje concebemos é muito diferente da lógica 
com a qual se abordam as problemáticas individuais.

A tipologia dos conflitos ambientais é por demais 
complexa e difere de outros problemas que se apresentam 
no Direito clássico.

O Direito Ambiental possui princípios estruturantes 
próprios que lhe outorga um caráter revolucionário e 
inovador em relação a outros ramos jurídicos e, portanto, 
propõe sua abordagem sob a perspectiva que temos 
chamado de o “Paradigma Ambiental”7.

Finalizando este tema, e a julgar pela evidente 
insatisfação expressa por cada um dos atores desse 
processo de diálogo e intercâmbios implementados 
através da Conferência Rio + 20, não foram alcançadas 
fórmulas convincentes e operacionais que contribuam 
para abastecer as expectativas anteriores.

Evidentemente, trata-se de enunciados do tipo 
“transacional” surgidos em duras negociações entre os 
Estados e que têm se acumulado –  como uma declaração 
de intenções –, em um documento que se somará aos 
demais instrumentos internacionais que regem os país por 
meio de “soft law”.

O desafio, sem dúvida, consistirá em aproveitar cada um 
dos debates e propostas apresentadas e sintetizá-los em 

decisões e consensos – tanto do tipo internacional e regional, 
quanto nacional – que permitam realmente chegar a soluções 
eficazes, rápidas e compatíveis com a preservação ambiental 
para as gerações presentes e futuras.

A reunião dos Poderes Judiciários
A reunião dos Poderes judiciários convocada pelo 

Pnuma teve duas reuniões preparatórias, uma realizada 
em Kuala Lumpur e outra em Buenos Aires, nas quais os 
documentos foram preparados. No entanto, na reunião 
do Rio, houve um intenso debate e reflexão sobre cada 
um dos pontos e uma releitura de toda a declaração. Dela 
se obtém algumas conclusões gerais muito importantes: 
a) declarações não são suficientes, deve existir a imple-
mentação concreta dos princípios e da legislação ambiental 
mediante o Estado de Direito e, em especial, dos juízes; b) 
os poderes judiciários estão em uma posição relevante para 
cumprir esse papel, porque não dependem das decisões da 
maioria, nem das eleições, nem estão condicionados pela 
crise; são julgadores “não ortodoxos”; c) é imprescindível 
favorecer o intercâmbio de experiências e o diálogo 
institucional entre os juízes, a fim de melhorar os níveis de 
cumprimento e execução das normas ambientais; para este 
objetivo é importante dar maior dimensão ao programa da 
ONU para o meio ambiente e estabelecer um plano de ação 
concreto entre os juízes; d) os poderes judiciários têm um 
papel muito importante na aplicação do princípio de não-
regressão, ditando sentenças que permitam manter o que 
foi alcançado nesta matéria.

Estes princípios foram acordados entre os represen-
tantes dos principais poderes judiciários de todo o mundo. 
É necessário que a América Latina tenha uma postura uni-
ficada, mostrando o importante nível de progresso que tem 
a jurisprudência e a doutrina ambiental na região.

1 Os textos completos podem ser consultados em http://www.expoterra.
com.ar/notas/102-lo-que-rio20-nos-dejo. NT: a tradução preserva a fonte 
citada pelos autores, em espanhol.
2 Ponto 1.1 da Declaração Final.
3 Parágrafo terceiro do documento.
4 Parágrafo oitavo do documento.
5 Item 3 do documento.
6 Calabresi, Guido – Bobbitt, Philip. “Tragic Choices”. Edit. W. W Norton & 
Company, 1978.
7 Ver: Lorenzetti, Ricardo Luis. “Las Normas Fundamentales de Derecho 
Privado”. Edit. Rubinzal – Culzoni, 1995. “Teoría de la decisión judicial. 
Fundamentos de derecho”. Edit. Rubinzal Culzoni 2006, Buenos Aires. 
“Teoría del Derecho Ambiental”. Edit. La Ley, 2008.

Notas

Pablo Lorenzetti, advogado argentino especializado em Direito Ambiental

Foto: Arquivo pessoal

(*) Este texto é parte do artigo intitulado “Río + 20: Conflictos del Presente 

y Reflexiones a Futuro”, escrito pelos autores originalmente em espanhol e 

vertido para o português.
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Leila Mariano, respectivamente, presidente do Tribunal 
de Justiça e Diretora da Escola da Magistratura do Rio de 
Janeiro). De forma abreviada e superficial, aqui interessa, 
inicialmente, examinar o pano de fundo da jurisdição 
ambiental, visto que não se manifesta isolada do seu 
tempo, nem só no seu tempo, tampouco pode ficar alheia 
aos grandes debates éticos que se travam acerca do nosso 
relacionamento contraditório de dependência, conflito e 
cooperação com a natureza. Além disso, importa passar 
em revista os principais desafios ao bom funcionamento da 
dinâmica judicial nesse campo, destacando a experiência 
brasileira, mormente quanto às “boas práticas” que devem 
ser observadas pelo juiz na sua precípua atividade, isto é, a 
interpretação da lei.

Quatro órbitas de fenômenos se interpenetram, como 
pano de fundo, no estudo da intervenção do Judiciário 
na solução dos litígios ambientais: o papel da ciência, 
a evolução dos padrões éticos da explorabilidade da 
Terra, a crescente regulação internacional e nacional das 
atividades degradadoras, e a democratização do Estado, 
das suas instituições e de sua inexorável presença, 
constitucionalmente legitimada, na formulação e aplicação 
de políticas públicas.

A ciência como parceira dos juízes
Nas últimas quatro décadas, uma enxurrada de 

dados científicos dos mais respeitáveis pesquisadores e 
instituições acadêmicas do mundo vem se acumulando, 
descrevendo um diagnóstico nada promissor, na forma de 
alerta, do estado do Planeta.

Basta lembrar que continua a crescer, sem interrupção, 
o número de organismos ameaçados de extinção, dos 
grandes primatas e carnívoros a plantas, entre estas as 
bromélias, objeto de festejados estudos e publicações do 
desembargador Elton Leme. No Brasil, já são mais de 627 
espécies da fauna oficialmente incluídas na Lista Vermelha. 
Por outro lado, preciosos biomas planetários encontram-
se à beira de colapso, assediados por irresistíveis pressões 
antrópicas, que colocam em risco sua própria existência. 
Alguns desses biomas se acham na UTI, por assim dizer, 
como a Mata Atlântica, da qual restam menos de 10% de 
sua cobertura original.

Em tal contexto de sólida base científica, a atuação do 
juiz, como a do legislador, não mais fica prisioneira de uma 
floresta de incertezas (embora muitas ainda persistam). 
Ao contrário, o convencimento judicial não mais precisa se 
escorar em remotas hipóteses futuristas e catastrofismo 
de ficção − “no chute”, para usar de vulgarismo coloquial. 

Agora, a socorrê-lo há uma infinidade de estudos científicos 
de toda ordem, produzidos com tecnologia sofisticada e 
anos de atenta observação e pesquisa de campo.

Ética da natureza, ética da decisão judicial
Ciência sozinha, contudo, não leva juízes à ação. 

Necessário que os fundamentos éticos que regem a 
sociedade evoluam de um patamar a outro, obrigando o 
Direito a ajustar seu curso, em resposta ao desconforto 
causado pela desconexão entre a letra estática da lei e a 
realidade viva dos fatos sociais.

No caso do meio ambiente, não há dúvida de que, como 
comunidade de pessoas e de nações, deixamos para trás 
a postura, antes largamente prevalecente, de enxergar na 
natureza e, sobretudo, na floresta, fauna silvestre e áreas 
úmidas, um inimigo do progresso, da geração de riqueza 
e de empregos; ou, de amiúde vislumbrar, nos esforços 
de conservá-las, um inadmissível desperdício. Uma visão 
distorcida, mas ainda profundamente impregnada nos 
processos decisórios públicos e privados de investimento, 
da nossa relação com os outros seres vivos, que em tudo 
legitimava, até mesmo pela intervenção do Judiciário − 
mas também pela força política e militar, quando não pela 
corrupção −, e festejava os esforços de conquista dos 
espaços naturais, ora pela destruição pura e simples, ora 
pela artificialização dos seus contornos originais. Era a 
entrada do ser humano (e dos juízes) pela porta dos fundos 
no Jardim do Éden.

Com as exceções de praxe, comuns nos grandes 
debates científicos e sociais, o consenso crescente aponta 
noutra direção, a de valorizar ecossistemas e espécies, neles 
se enxergando componentes e pressupostos fundamentais 
à nossa sobrevivência. Um lento, mas irreversível, abandono 
da ética da irresponsabilidade ambiental em favor da ética 
da corresponsabilidade planetária, na linha do defendido por 
Aldo Leopold, Hans Jonas, Leonardo Boff e tantos outros.

Indo mais além, naquilo que é relevante à função 
judicial, ao discurso ético-jurídico preponderantemente 
assentado em direitos, adicionamos o reconhecimento de 
que a vida em comunidade a todos impõe, como indivíduos 
e como grupo, deveres de colaboração e solidariedade: a 
transição de uma ética de direitos para outra que também 
inclui deveres. Uma ética que supera a dimensão estreita e 
egoística do círculo da família, da tribo, da nação, tudo para 
agregar a nova referência dos processos ecológicos, sem 
fronteiras de sangue, nem de raça ou religião − a ética do 
Planeta. Um passo a frente, mas que precisava dar o passo 
seguinte, ou seja, arregimentar a força do Direito.

Não é de agora que magistrados brasileiros 
são chamados a dar sua contribuição pessoal 
à conservação da natureza. Diante de uma 
Constituição que impõe ao Estado “preservar e 

restaurar os processos ecológicos essenciais” e garantir “a 
diversidade e a integridade do patrimônio genético do País”, 
atualmente até fica fácil clamar pela intervenção judicial 
nesse campo. No entanto, muito antes dessa revolução 
constitucional, em 1799, a coroa portuguesa, em pleno 
regime colonial, criava o cargo de “Juiz conservador das 
matas”, com jurisdição no sul da Bahia, já naquele período 

umas das regiões mais afetadas pela destruição da floresta 
Atlântica. O primeiro, e aparentemente o único deles, foi tão 
atacado e obstaculizado que logo renunciou ao cargo. Na 
segunda metade do século XX, coube ao juiz carioca Osny 
Pereira Duarte elaborar o Código Florestal de 1965, em si por 
certo o diploma ambiental mais importante do Brasil, seja 
pela ousadia de suas inovações (arrojadas à época e ainda 
hoje), como a Reserva Legal e as Áreas de Preservação 
Permanente, seja pelos marcantes impactos concretos no 
cotidiano da exploração, econômica ou não, da vegetação 
nativa, não obstante os sérios problemas de implementação, 
que terminaram por levar à sua recente revogação.

Evidentemente, mais do que dois exemplos individuais 
e isolados de associação dos juízes à problemática da 
exploração predatória e destruição dos recursos naturais, 
hoje o chamado da crise ambiental requer envolvimento 
organizado, como instituição, do Poder Judiciário. A grande 
tarefa dos juízes, os nossos e os de lá de fora, vai além 
da louvável sensibilidade de circunstância, de corajosos 
atos isolados ou simpatia pessoal para com a sorte do 
Planeta. Deles o que se espera é atuação institucional, 
permanente e metódica, de modo a que se somem, com 
apoio na Constituição e nas leis, ao amplo círculo de atores 
encarregados de zelar pela integridade dos processos 
ecológicos, as bases da vida como a conhecemos.

Esse curto ensaio reproduz intervenções orais feitas 
no Congresso Mundial sobre Justiça, Governança e Direito 
para a Sustentabilidade Ambiental, evento paralelo à 
Rio+20 e co-organizado pelo Programa das Nações Unidas 
(Pnuma), tendo à frente Achim Steiner e Bakary Kante, e 
pela Amaerj, presidida pelo desembargador Cláudio 
dell’Orto (iniciativa que contou com o decisivo apoio dos 
desembargadores Manoel Alberto Rebêlo dos Santos e 

O Juiz planetário

ARTIGO

Antonio Herman Benjamin

Ministro do Superior Tribunal de Justiça e professor da Universidade Católica de Brasília

Foto: STJ
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Planeta de leis
Ciência e ética isoladamente não garantem a atuação 

do Judiciário. Se ausente ou pobre a legislação ambiental, 
difícil, quando não impossível, em muitos regimes jurídicos, 
ao juiz “ver” o ambiente. Não se deve duvidar de que a 
qualidade ambiental depende da qualidade da prestação 
jurisdicional; e esta depende da qualidade da Constituição 
e das leis, pois são estas que, diária e inescapavelmente, 
ao final das contas lembram os juízes, sem lhes dar trégua, 
da missão que lhes encarregou o legislador: assegurar a 
sustentabilidade ecológica das atividades econômicas.

Cientes e respeitadores de seu papel e limitações na 
ordem constitucional do Estado moderno, normalmente 
juízes não se mobilizam, nem se motivam, se a legislação 
não os estimular a tanto. Em particular nos países de civil 
law, a exigência da coletividade por um novo pacto social, 
assentada em direitos e deveres antes desconhecidos ou 
fragilmente desenhados, deve ser buscada, primariamente, 
no Legislativo, estágio antecedente à intervenção do 
Judiciário. Sem o anteparo da lei que seja na previsão de 
princípios gerais, os juízes se sentem incapazes ou em 
posição desconfortável para efetivamente controlar o 
universo das atividades econômicas que agridem o meio 
ambiente.

Antes que de sua voz jorrem manifestações acerca de 
novos direitos e deveres ambientais, os juízes precisam 
desse anteparo mínimo, referência legislativa que nos 
últimos quarenta anos materializou-se e consagrou-se 
praticamente em todos os países, dos mais desenvolvidos 
aos mais pobres, dos mais industrializados aos mais 
agrícolas, dos mais urbanizados aos mais rurais. Do 
contrário, abre-se espaço para o ativismo judicial, que, nos 
países de Direito Ambiental maduro, como o Brasil, mostra-
se desnecessário, tendo em vista que o “ativismo ambiental” 
não é do juiz, mas da própria Constituição e das leis.

No presente, contam-se nos dedos os Estados que 
não dispõem de algum tipo de regulação ambiental, seja 
na forma de leis esparsas (algumas bem antigas, como 
as leis florestais, e outras até antiquadas, como as leis 
de caça), seja pela edição de “leis-quadro” (loi-cadre), ou 
mesmo Códigos Ambientais completos (caso da Suécia). 
Tudo num cenário em que várias dezenas de Constituições 
− a partir dos exemplos de Grécia, Portugal e Espanha, 
na década de 70 − foram emendadas com o objetivo de 
expressamente elevar a proteção do meio ambiente ao 
topo da pirâmide legal.

Ao lado dessas inovações legislativas de fundo, 
reformaram-se igualmente as normas processuais, de 
modo a acomodar uma visão mais receptiva à legitimação 

para agir, tanto para associações ambientais, como para o 
Ministério Público e outros organismos públicos. Afinal, de 
que adiantaria conferir novos direitos e obrigações sem que, 
paralelamente, se desse às vítimas ou seus representantes 
a possibilidade de exercê-los em juízo?

A partir da Conferência de Estocolmo de 1972 e na 
esteira da criação do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (Pnuma), multiplicaram-se os tratados, 
convenções e declarações internacionais no campo 
ambiental. Um vasto e complexo cipoal legislativo de 
centenas de documentos que não só o juiz, mas também 
os próprios especialistas têm dificuldade de manuseio e 
aplicação sistemática.

Essa breve análise da evolução legislativa basta para 
demonstrar que o Direito Ambiental corporifica possivel-
mente a mais fulminante evolução jurídica da história hu-
mana. Rapidez legislativa, contudo, não consegue trans-
formar o mundo. Sabe-se que padrões de sustentabilidade 
não se materializam espontaneamente. Esforço maior do 
que colocar a legislação a serviço do Planeta é assegurar 
a conformação da prática cotidiana à lei, conectando, de 
direito e de fato, o novo paradigma jurídico da sustenta-
bilidade ecológica − abstrato e distante por excelência − à 
vida de cada cidadão. Em outras palavras, des-
conhecem-se exemplos de países que te-
nham conseguido realizar eficazmente 
os objetivos do Direito Ambiental 
quando carentes instrumentos 
e atores adequados de imple-
mentação administrativa e 
judicial.

E, evidentemente, 
sem democracia e 
Estado de Direito, que 
confiram legitimidade 
e credibilidade às 
instituições estatais 
e às suas práticas, 
inclusive o Judiciário, 
todo o esforço 
legislativo se perderá 
no espaço retórico das 
leis teatrais, law in the 
books.

Estado de Direito Ambiental
Sem meias palavras, 

impossível imaginar possa o Direito 
Ambiental funcionar plenamente em 

países nos quais o Estado de Direito e as liberdades públicas 
claudicam. Boa ciência, padrões éticos em transição, 
legislação atualizada, nada disso faz muita diferença 
quando a autoridade estatal ignora os pressupostos 
indispensáveis da cidadania. Por se tratar de disciplina 
dependente do fluxo livre de informações e de participação 
pública, sem essas garantias mínimas a proteção jurídica 
do meio ambiente não passará de utopia, de tigre de papel, 
diante de sua incapacidade de florescer onde às pessoas 
não se asseguram os direitos mais básicos da civilização: 
manifestação do pensamento, reunião e participação. 
Regimes ditatoriais ou autoritários são intrinsecamente 
incompatíveis com os objetivos democráticos, 
procedimentos abertos e natureza contestadora do Direito 
Ambiental.

Primeiro porque, na ausência de liberdades políticas 
amplas e respeito aos direitos humanos e garantias funda-
mentais, eventual e legítima oposição a projetos e empreen-
dimentos, públicos ou privados, pode implicar riscos insu-
portáveis para o cidadão, inclusive de vida. Segundo porque, 
sem transparência administrativa e mecanismos adequa-
dos de participação cidadã, inviabiliza-se a própria essência 
do Direito Ambiental, prisioneiro desses procedimentos de 

democracia participativa. Finalmente, sem um Ju-
diciário independente, ilusório esperar aplica-

ção adequada das normas ambientais. 
Um juiz que teme pelo seu cargo, ou 

mesmo pela segurança pessoal 
e da sua família, não está em 

condições de decidir ques-
tões ambientais comple-

xas e de alta litigiosidade, 
que comumente envol-
vem poderosas forças 
econômicas e políti-
cas.
Afirmação da juris-
dição ambiental no 
Brasil

Entre nós, a 
jurisdição ambiental 

inicia-se mesmo após 
a promulgação da Lei 

da Política Ambiental 
(Lei 6.938/81), que, pode-

se dizer, deu corpo à fase 
holística da proteção jurídica 

do meio ambiente – a transição 
da salvaguarda dos elementos que o 

integram para a da totalidade dos processos ecológicos. 
Ao abrir a possibilidade de reparação dos danos causados 
“ao meio ambiente e a terceiros”, esse diploma legal, em 
definitivo, trouxe o Judiciário para o centro da gestão dos 
recursos naturais, via essa que foi ampliada quatro anos 
depois com a aprovação da Lei da Ação Civil Pública (Lei 
7.347/85).

Esse súbito acordar judicial coincide, em feliz 
alinhamento, com momento de progressivo e robusto 
diagnóstico científico sobre a situação dos nossos 
ecossistemas, inequívoca alteração de valores éticos, 
instituições democráticas em pleno funcionamento, e 
modernização de uma legislação reconhecidamente 
ultrapassada. Como resultado, em poucos anos cresceu o 
número de decisões judiciais nessa matéria, da poluição 
das águas, do ar e do solo ao desmatamento, queimadas, 
espécies ameaçadas de extinção, biodiversidade, paisagem 
e, nos últimos anos, mudanças climáticas.

Atores recém-chegados, não surpreende que a 
intervenção judicial ainda se ache geograficamente 
distribuída de modo heterogêneo entre os vários países. 
Mas, pelo menos no Brasil, já é seguro afirmar que a 
possibilidade de utilização do Judiciário na tutela do meio 
ambiente não mais se restringe a exercício de retórica, o 
que não é o caso em outras partes do mundo, mormente 
naquelas que carecem não só de tradição como também 
de recursos humanos e financeiros para um efetivo 
acesso à Justiça, sem falar de independência judicial e 
conhecimento minimamente suficiente das leis pelos seus 
destinatários, inclusive juízes. Diante desse quadro, não 
espanta que a população e entidades conservacionistas 
ainda não confiem de coração − quando não simplesmente 
ignoram a via judicial − no Poder Judiciário na solução de 
conflitos ambientais.

Desafios à jurisdição ambiental
São muitos os desafios do juiz e da jurisdição 

ambiental. Talvez o maior de todos seja a necessidade de 
modificação da longa tradição do próprio funcionamento 
da prestação judicial, normalmente atrelada a um 
território bem delimitado, a comarca ou circunscrição, 
no caso brasileiro. Ora, é até truísmo lembrar que o meio 
ambiente não respeita fronteiras políticas, muito menos 
as ditadas pela administração judicial. Ecossistemas e 
biomas inteiros sobrepõem-se à jurisdição de dezenas, 
quando não de centenas de juízes. Água, ar e fauna se 
movimentam, enquanto o juiz está preso ao seu gabinete 
e este a um dado espaço territorial. Nem mesmo a flora, 
que precisa lançar raízes no solo, se encontra imobilizada 
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em um único lugar, pois sua reprodução, em processos 
desenvolvidos ao curso de milhões de anos, conta com 
extraordinários mecanismos de disseminação. O dilema 
aqui para o Judiciário, mas também para o legislador, é 
como compatibilizar a arraigada herança de “juiz do lugar 
geográfico” com uma nova perspectiva − a do “juiz do 
ecossistema, do bioma e até do Planeta”.

Outro problema a ser enfrentado é o de assegurar, na 
prevenção, reparação e punição da degradação ambiental, 
maior participação pública, não só nos procedimentos 
administrativos, mas no próprio processo judicial civil e até 
no penal. Em todo o mundo, o processo civil, mais do que um 
conjunto de normas destinadas a facilitar o acesso à Justiça, 
comporta-se como uma sucessão de portas estreitas, 
escancaradas para a litigiosidade clássica (comercial, p. 
ex.), mas entreabertas, na melhor das hipóteses, para o 
litigante pobre ou vulnerável, aí se incluindo as vítimas 
ambientais, presentes ou futuras. E se ultrapassado o 
umbral da entrada, cânones severos e inflexíveis de ônus 
da prova dificultam, quando não inviabilizam, a prestação 
jurisdicional, o que vem sendo mitigado com a adoção, 
legislativa ou judicial, da responsabilidade civil objetiva e do 
princípio in dubio pro natura.

No fundo, tanto no Judiciário, como na Administração, 
a pretensão é a de dar voz e possibilidade de ação aos que 
nunca as tiveram, seja os que só retoricamente estavam 
habilitados a falar e a agir, mas não logravam exercer 
seus direitos por déficit de conhecimento e poder, seja os 

que, por terem existência destituída do dom do raciocínio 
e da linguagem, nunca se expressaram nem nunca se 
expressarão, pelo menos da maneira como nós e as 
gerações presentes, o fazemos. A natureza, sem voz e, 
frequentemente, sem porta-voz, continua a sofrer e com 
ela milhões de pessoas que dela diretamente dependem. 
Uma multidão de humildes, nas cidades e nos confins mais 
remotos do Planeta, que padecem, não só pela deficiência 
ou mesmo inexistência dos benefícios mais básicos da 
civilização moderna e da sua sociedade de consumo, 
capazes de assegurar-lhes uma existência minimamente 
digna, mas especialmente penam por falta de qualidade 
ambiental, representada por água e ar puro, paisagem, solo 
fértil e biodiversidade.

Enfrentar um tal grau de pobreza por certo não é tarefa 
só dos juízes, nem sequer precipuamente dos juízes. 
Mas é também dos juízes. Por isso, urge colocá-los a 
salvo de dois tipos de cegueira, para usar a metáfora dos 
olhos. A primeira, a cegueira dos olhos fechados à crise 
ambiental: envoltos em rígidas fórmulas de procedimento 
e prisioneiros de problemas jurídicos tradicionais de 
grande complexidade, os juízes mostram-se incapazes de 
ver ou, se veem, de adequadamente valorar a degradação 
dos recursos naturais. Aqui falham, pois, uma vez que 
não serve de desculpa para abandonar o ambiente à sua 
própria sorte o fato de que litígios outros monopolizam, ou 
devem monopolizar, a atenção do Poder Judiciário.

No outro extremo, a sociedade afluente, referida por 

John Kenneth Galbraith, também afeta o Direito, porquanto, 
mesmo que os juízes mantenham os olhos abertos, 
normas ambientais hiperabundantes causam-lhes miopia e 
cegueira. Tanto quanto o excesso de luz, o excesso de leis, 
tratados e regulamentos desnorteia e dificulta a realização 
dos objetivos principais da legislação ambiental. Também 
confunde os juízes a fragmentação da própria natureza e 
das normas que protegem seus elementos (as chamadas 
leis setoriais), destituídas, com frequência, de harmonia e 
sistematicidade. Finalmente, mesmo sendo especialistas 
em abstrações e no manuseio do intangível, esperar que os 
juízes lidem, confortável e facilmente, com categorias do tipo 
“meio ambiente ecologicamente equilibrado”, “processos 
ecológicos essenciais”, não passa de ilusão. Como se nota, 
tudo parece conspirar para que o juiz esqueça que, no campo 
ambiental, mais do que uma simples e formal “decisão”, o 
que da sua função se espera é nada menos que “solução”. 

Decisão e solução judicial, sabe-se, dependem de 
interpretação da lei, ofício por excelência do juiz. Uma 
tarefa que se mostra desafiadora, tanto no quadro do 
Direito Ambiental pobre, como no do Direito Ambiental 
abundante. Técnicas hermenêuticas desenvolvem-se 
então para facilitar o acesso à Justiça e a própria produção 
da decisão judicial, como o já referido princípio in dubio 
pro natura, instrumento não só de orientação da decisão 
administrativa (no licenciamento ambiental, p. ex.), como 
também  do exercício hermenêutico.

Em síntese, o Judiciário pode, sem dúvida, fortalecer de 
maneira notável a proteção do meio ambiente. No entanto, 
seria equívoco imaginar que sua atuação resolverá, de 
uma vez por todas, a crise ambiental pela qual passamos. 
Seja porque o Judiciário será sempre a instituição de 
último recurso, seja porque lhe falta vocação, quando 
não ferramentas, para atuar verdadeiramente de maneira 
preventiva e precautória, seja porque seu estilo de atuação 
– formalístico e apegado a ritos e tradições – resulta em 
atuação burocrática, cara e lenta. E, por isso mesmo, em 
muitos casos, ineficaz.

Daí a necessidade de incorporar outras instituições 
como os Tribunais de Contas, entidades que inspiram 
muito respeito em várias partes do mundo, em especial 
quando genuinamente independentes. Ao contrário do 
Judiciário, podem eles atuar, como corriqueiramente o 
fazem, de maneira preventiva, antecipando-se ao dano. 
Por isso, não seria complicado sua transição de corte 
administrativa das “contas” do Estado e das gerações 
presentes (o bolso do contribuinte) para instituição 
encarregada de cuidar das contas e da poupança natural 
das gerações futuras.

Um tom otimista em momento de pessimismo mundial
Quase tudo na vida se presta a uma visão otimista ou 

pessimista. Não seria diferente com a proteção jurídica do 
meio ambiente, o chamado copo meio vazio ou meio cheio. 
A justificar o tom pessimista bastaria olhar a deterioração 
crescente da saúde do Planeta, o caráter retórico da 
maioria dos tratados e convenções internacionais 
(com raras exceções, como o Protocolo de Montreal e 
Cites), sem falar da ineficácia da legislação nacional − o 
chamado enforcement gap −, o fracasso de negociações 
internacionais, mormente no campo das mudanças 
climáticas, os resultados modestos, para não dizer 
decepcionantes, da Rio+20, a fragilidade do Judiciário em 
muitas partes do mundo, com juízes sem independência, 
com pouca qualificação técnica e muita vinculação política, 
ou simplesmente desinteressados na crise ambiental. E, 
como se fosse pouco, os movimentos de retrocesso na 
legislação ambiental em vigor há décadas.

Inclino-me, contudo, em conclusão, a adotar um tom 
de cauteloso otimismo. A começar pela notável e rápida 
evolução do Direito Ambiental que, em pouco mais de 
quarenta anos, afirmou-se como uma das conhecidas 
e debatidas disciplinas jurídicas. Não é um feito menor, 
considerando-se a lentidão da evolução jurídica, presa a 
artefatos ultrapassados e medievalismos de todo tipo. Uma 
disciplina peculiar, caracterizada de um lado por sua conexão 
global − globalismo que se opõe ao localismo do Direito de 
Família (preso na família), do Direito das Coisas (preso no 
imóvel, particularmente) e do Direito Penal (preso na cena do 
crime) − e do outro pela sua índole coletiva, intergeracional e 
que vai além da res e da persona, embora ainda cercada por 
um universo tradicional de direitos e obrigações individuais.

Não obstante todas as limitações, os juízes podem fazer a 
diferença na proteção do meio ambiente, para o bem ou para 
o mal. Em carta escrita em 1950 ao juiz Osny Duarte Pereira, 
o então chefe do órgão nacional de florestas lamentava, na 
aplicação do Código Florestal de 1934, o descaso judicial 
com a sorte das matas brasileiras: a “Magistratura, à qual 
o legislador confiou a repressão das infrações florestais, 
foi a primeira a manifestar sua repulsa ao novo diploma, 
absolvendo invariavelmente os que, por lhe infringirem 
os dispositivos, eram processados, o que importava na 
paralisação completa da ação fiscalizadora, pelo justificado 
receio da absolvição dos infratores. Ao Conselho Florestal 
Federal era doloroso saber que o Poder Judiciário se fazia o 
maior empecilho à execução do Código”.

Que, de empecilho à conservação, transformem-se 
os juízes em verdadeiros empecilhos à degradação da 
natureza.
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CAPA

que, desde a primeira Conferência do Rio, em 1992, e 
ainda mais desde a de Estocolmo, em 1972, importantes 
progressos foram alcançados e tomadas – como em uma 
comunidade global – decisões vitais sobre como mudar a 
relação dos homens com o planeta e seus recursos. Muitos 
dos avanços por ele listados estão nas esferas jurídica 
e institucional. “Hoje, quase todos os países do mundo 
possuem um ministério ou uma entidade governamental 
dedicada à proteção do meio ambiente; temos agora mais 
de 500 acordos ambientais que unem nossos governos, 
em nível global e regional, na busca de soluções concretas 
para garantir a sustentabilidade ambiental – muitas delas 
negociadas sob os auspícios do Pnuma. E temos agora uma 
multidão de stakeholders – de ONGs a empresas – que estão 
ativamente envolvidos em ajudar-nos a encontrar o melhor 
caminho a seguir. Portanto, é justo dizer que colocamos 
em movimento uma máquina poderosa para alcançar a 
sustentabilidade. É  claro que precisamos trabalhar ainda 
mais duro para combater e reverter as muitas tendências 
ambientais negativas predominantes hoje”, diz Kante.

O presidente da Amaerj, desembargador Cláudio  
dell’Orto, concorda com este ponto de vista positivo. Para 
ele, no âmbito da atuação jurisdicional do Estado houve uma 
padronização de entendimentos no sentido da proteção dos 
bens jurídicos socioambientais. “Praticamente todos os 
países possuem legislação ou práticas jurídicas que colocam 
o denominado Direito Ambiental em um patamar de direito 
essencial”. É justamente este fator a principal força motriz 
por trás do progresso feito até agora, na opinião de Kante. 
“O fato de, efetivamente, termos eliminado substâncias 
que destroem a camada de ozônio é um sucesso devido 

Cooperação, ação integrada e soluções interco-
nectadas parecem ser as regras principais para 
amenizar os danos futuros ao meio ambiente – 
e, com um pouco mais de esperança, reverter os 

graves sintomas da devastação causada pelo homem em 
sua “casa”. Este movimento conjunto, sistemático e integra-
do depende, de maneira irrevogável, de ações suplantadas 
por políticas globais, transnacionais. Preservar é um esforço 
coletivo, não se pode mais contestar esta afirmação. Mas 
para que esta atitude seja colocada em prática de modo ine-
quívoco, a humanidade dependerá do estabelecimento – e 
do cumprimento – de normas, regras e legislações que, es-
truturadas na balança equilibrada da Justiça, permitam que 
os bens e recursos naturais estejam acessíveis a todos e, 
principalmente, sejam preservados por todos.

Esta visão pode ser uma espécie de síntese do que foi de-
batido de 16 a 20 de junho no Congresso Mundial sobre Jus-
tiça, Governança e Direito para a Sustentabilidade Ambiental, 
que congregou outros dois eventos: o Colóquio Judicial Rio + 
20 de Direito Ambiental e o Seminário Novo Código Florestal – 
organizados pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma/ONU), Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro (TJ-RJ), Associação de Magistrados do Estado do 
Rio (Amaerj), Escola da Magistratura (Emerj), Ministério Públi-
co Estadual (MPRJ) e Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

De certo modo, é isto o que consagra a Declaração da Rio 
+ 20 sobre a Justiça, Governança e Direito para a Sustenta-
bilidade Ambiental, assinada no final do evento pelos partici-
pantes – presidentes das Cortes do Judiciário, procuradores-
-chefes, procuradores-gerais, auditores-gerais e outros altos 
representantes das profissões jurídicas e de auditoria.

ao Protocolo de Montreal e do Direito Ambiental. Muitas 
outras leis foram promulgadas em todo o mundo e elas 
também estão começando a beneficiar o “esverdeamento” 
dos processos econômicos, o que, em última análise, inclui 
a promessa de criar novos e melhores empregos”.

Porém, há desafios a serem vencidos nesta especialidade 
jurídica. O diretor do Pnuma alerta que o principal deles 
é efetivamente implementar e aplicar a legislação. “O 
Congresso centrou-se precisamente nesta questão. Na 
maneira como podemos tornar o sistema judiciário mais 
eficiente e progressista, inclusive respondendo por lacunas 
existentes e futuras deficiências. Juízes, procuradores 
e auditores de todo o mundo reiteraram o seu papel 
crucial em assegurar que a sustentabilidade ambiental 
não exista apenas como um objetivo no papel, mas que 
seja efetivamente implementada através deles”, diz ele, 
acrescentando que os juízes, em particular, têm um papel 
crucial a desempenhar e que o Congresso mostrou que 
mais e mais magistrados estão abraçando esta ideia e 
defendendo a sustentabilidade ambiental. “O Pnuma está 
pronto a apoiá-los e estamos muito gratos pelo apoio 
da Amaerj em organizar o Congresso Mundial, que foi 
verdadeiramente uma reunião extraordinária”, declara Kante.

O Brasil e a preservação
Um dos itens mencionados na Declaração da Rio + 20 

assinada pelos participantes do Congresso diz respeito à 
participação popular na definição das políticas ambientais. 
Também neste aspecto, assim como na ampliação do 
papel do Poder Judiciário, pode-se afirmar que existem 
progressos importantes. Ao menos foi o que se viu no 

Mencionando os princípios consagrados na Decla ração 
de Estocolmo de 1972, sobre o Ambiente Humano, e na De-
claração do Rio de 1992, sobre Ambiente e Desenvolvimen-
to, bem como da Agenda 21, em um primeiro momento, o 
documento reconhece a importante contribuição dada pela 
comunidade jurídica e de auditoria em todo o mundo para 
a aplicação das normas e garantias para a sustentabilidade 
ambiental. Com base nisso, e no crescimento da importân-
cia do Judiciário em questões ambientais nos últimos anos, o 
documento destaca o Direito Ambiental como essencial para 
a proteção dos recursos naturais e ecossistemas, alertando 
para o fato de que os litígios ambientais muitas vezes trans-
cendem as jurisdições nacionais – o que implica em mais efi-
cazes sistemas de disputas nacionais e internacionais.

Participante do evento, o senegalês Bakary Kante, doutor 
em Ciências Ambientais e diretor da Divisão de Direito 
Ambiental e Convenções (DELC) do Pnuma, trabalhou 
em algumas das mais importantes questões globais que 
envolvem aspectos de sustentabilidade. Sua experiência 
lhe permite afirmar com propriedade que a sustentabilidade 
ambiental é o desafio mais importante que enfrentamos hoje 
e o que nos une como seres humanos em todo o mundo. 
“Não há um único canto do nosso planeta e nenhuma 
pessoa imune a este desafio. Da perda da biodiversidade 
às alterações climáticas e as substâncias perigosas, tudo 
isso afeta a nossa vida diária. E a capacidade de continuar 
a melhorar as condições econômicas e sociais depende de 
nosso despertar para este desafio”, declara.

Segundo o diretor do Pnuma, as condições de vida 
para milhões de pessoas em todo o planeta têm mudado 
drasticamente, e para pior. No entanto, ele menciona 

Ada Caperuto

O futurO dO 
planeta passa pela 
balança da Justiça
Congresso Mundial sobre Justiça, Governança e Direito para a 
Sustentabilidade Ambiental confirma e enaltece a importância do Poder 
Judiciário na definição de caminhos para um mundo mais sustentável.
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fundamental que é o futuro das suas florestas e de seu 
manancial hídrico. Creio que a população deu o seu recado. 
Ninguém quer que a lei autorize a devastação, mas sim 
a proteção. O povo sempre será o melhor dos fiscais. A 
presidente Dilma cumpriu exemplarmente o seu dever: os 
vetos protegeram a agricultura familiar e mantiveram a 
necessidade de preservação. Os ministros estudaram muito 
e a própria presidente debateu ponto por ponto o Código. Se 
conseguirmos aprovar a proposta do governo integralmente, 
teremos feito um bem enorme ao País”.

Para Cláudio dell´Orto, a participação popular é essencial. 
“O povo deve estar consciente de que as alterações 
legislativas poderão influir na própria sobrevida humana 
na Terra. Acho que as discussões ainda são pequenas. 
Deveríamos utilizar todos os canais de comunicação para 
denunciar projetos que signifiquem retrocesso na defesa 
do ambiente em que vivemos”. Ele também sustenta que 
o Brasil caminha para ter leis mais consistentes na área de 
meio ambiente. De acordo com Dell´Orto, há uma obrigação 
de aperfeiçoamento da legislação, porque o princípio 
da vedação do retrocesso impede a edição de leis mais 
tolerantes com os causadores de danos ambientais. “Por 
isso o novo Código Florestal continua sendo discutido. O 
texto aprovado recebeu vetos para impedir o retrocesso e a 

processo de aprovação do novo texto do Código Florestal 
nacional, sancionado pela presidente Dilma Roussef em 
20 de maio deste ano – uma das mais importantes leis 
em um país que tem quase 66% de seu território coberto 
por florestas naturais. A Campanha Veta Dilma, que teve 
a adesão de artistas, intelectuais e de diversas pessoas 
da sociedade civil, pedia à chefe da República o veto a 
diversos artigos que constavam no texto do Código de lei.

É claro que é pouco provável que a campanha tenha 
exercido influência significativa na decisão da presidente, 
mas para o deputado federal Elvino Bohn Gass (PT), o texto 
sancionado chegou a um consenso ideal. Filho de pequenos 
agricultores do Rio Grande do Sul, o parlamentar foi presi-
dente da Comissão Mista do Código Florestal. Segundo ele, 
o que levou o Congresso a revisar o Código Florestal não foi 
sua inconsistência, mas a necessidade de alguns ajustes e 
adaptações – o texto anterior, de 1965, estava desatualizado 
frente às necessidades socioeconômicas de um Brasil que 
muito mudou nas últimas décadas, especialmente quando 
se fala na indústria do agronegócio. 

Bohn Gass lembra que o antigo Código desconsiderava 
algumas realidades locais, especialmente da agricultura 
familiar, cuja atividade tem baixo impacto ambiental, não 
explora mão-de-obra e garante a subsistência. “Estes 
trabalhadores estavam na ilegalidade e não se poderia 
simplesmente dizer a eles que deixassem de produzir. 
A lei precisava tutelar estes homens e mulheres que 
garantem 70% da comida que nos alimenta. Contávamos 
com uma boa legislação de proteção e regulação das 
nossas florestas, mas que colocava na ilegalidade 
algumas culturas consolidadas. Então, se fizéssemos 
pequenas alterações, o Código Florestal que tínhamos 
antes nos serviria perfeitamente. Mas a verdade é que a 
turma do latifúndio percebeu na revisão do Código uma 
oportunidade para fazer valer seus interesses. Nesta onda, 
tentaram emplacar anistias a desmatadores e avançar 
sobre áreas de preservação sem qualquer compromisso 
com a recomposição. Não fosse por isso, a discussão já 
estaria encerrada”, declara o deputado. 

O aspecto da agricultura familiar, comenta o deputado, 
muito provavelmente foi desconsiderado pela massa 
que se formou em torno da Campanha Veta Dilma. “Um 
Código é um conjunto de leis e, neste caso específico, de 
leis extensas e complicadas, com detalhes que não podem 
ser desconsiderados. Penso que é de dificílima assimilação 
pelo cidadão comum. Ainda assim, a manifestação 
popular no debate é extremamente positiva. Significa que 
a sociedade brasileira abriu os olhos para uma questão 

sociedade deve estar mobilizada para que as propostas de 
alteração avancem na proteção ambiental”.

Com uma visão global sobre o assunto, Bakary Kante, 
do Pnuma, aponta que as leis devem refletir a melhor 
esperança de um povo para o seu futuro. “Nas democracias 
elas são, também, o resultado de um processo de 
participação popular e evoluem ao longo do tempo. Em 
outras palavras, são resultado das negociações e não 
podem ser sempre perfeitas sob todos os ângulos. Quero 
parabenizar o Brasil e seus legisladores pelos esforços 
feitos para se chegar a novas leis e políticas nessa área. 
As florestas e seus ecossistemas, em particular, são vitais 
não apenas para as aspirações econômicas, mas também 
para a sobrevivência humana. A minha esperança é que 
os debates atuais no Brasil irão facilitar uma evolução 
contínua das suas políticas e leis ambientais, nestas áreas 
e em outras também. Qualquer lei, no entanto, será testada 
através da sua implementação”.

Precisamos de mais leis?
Assim como ocorreu no Brasil, fica a pergunta sobre 

quais leis internacionais, relacionadas à questão ambiental, 
precisam passar por reestruturação para a garantia plena 
de proteção aos recursos naturais, sem, contudo, privar a 
população mundial dos bens que a natureza fornece. Para 

Bakary Kante, não se trata tanto de uma questão de renova-
ção. “Precisamos implementar as nossas boas intenções, e, 
então, os resultados falarão por si mesmos e criarão mais e 
melhores soluções para o futuro. Uma vez que percebamos, 
em grande escala, que essas leis beneficiam a nossa exis-
tência e o progresso econômico no longo prazo, isso poderá 
alavancar uma nova era na nossa relação com o planeta”.

Para Cláudio dell’Orto, o mais importante é desenvolver 
mecanismos para o cumprimento da legislação já existente 
que é boa e adequada. “O ótimo costuma ser inimigo do 
bom. Muitas vezes perseguimos a elaboração de normas 
perfeitas. Porém, a perfeição é utópica. Entretanto, no 
Brasil, e em praticamente todos os países, enfrenta-se a 
dificuldade para o cumprimento das sentenças. Além da 
demorada tramitação processual, esbarra-se na dificuldade 
de implantar determinações judiciais e de se converter 
em compensação pecuniária aquelas hipóteses de danos 
ambientais irreversíveis ou de se mensurar a repercussão, 
ao longo do tempo e dos variados biomas, das condutas 
agressivas. Acredito no treinamento de pessoas. Somente 
através de uma adequada qualificação de profissionais 
do Direito e de outros cientistas poderemos atuar com a 
eficácia que o planeta exige”.

O deputado Elvino Bohn Gass acredita que a Constituição 
brasileira é bastante completa. “Penso que vige, no senso 
comum, uma ideia de que nossas leis são boas, mas 
inaplicáveis ou só valem para os pobres. Acredito que 
isto se deve à sensação de impunidade que ainda é muito 
forte no Brasil e que nasce da exagerada possibilidade de 
recursos que nosso sistema jurídico mantém. Mas isto 
deve ser tratado com muito cuidado porque não se pode 
agir impulsivamente, ou motivado por este ou aquele fato, 
e acabar restringindo o amplo direito de defesa. Mas temos 
evoluído. O Código Civil foi modernizado e o Penal já tem 
proposta concluída para ser revisto. Estamos tratando do 
Código Florestal, recentemente houve a mudança na lei 
da lavagem de dinheiro, a PEC do Trabalho Escravo, enfim, 
a todo o momento temos aprimorado nossa legislação”. 
O parlamentar também aponta o papel da regulação e da 
fiscalização na preservação dos recursos naturais. “Regular 
ajuda, mas não garante. Fiscalizar garante, mas não resolve, 
uma vez que a raiz da burla à legislação ambiental está na 
falta de consciência e na ganância”, declara.

O deputado defende que tanto mais digna for a vida do 
cidadão, tanto mais direitos atendidos ele tiver, tanto maior 
será sua sensação de pertencimento. “Quanto mais ele se 
sentir dono das coisas públicas, mais cuidado terá com 
elas. E isto vale para os recursos naturais. Mas estamos 
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falando de uma mudança processual e que, portanto, levará 
bastante tempo para se consolidar. Assim, penso que vigiar 
e punir com rigor são ações necessárias. Mas não mais 
do que a manutenção de um processo permanente de 
conscientização. Agora, quanto à ganância, esta sim só 
poderá ser contida com o rigor da lei”, declara.

A força “verde” do Judiciário 
Esta sensação de “pertencimento” apontada por Bohn 

Gass é também reforçada por Bakary Kante. O diretor do 
Pnuma defende a ideia de que a biodiversidade é um recurso 
de propriedade da sociedade, independentemente das 
fronteiras políticas, como bem assinalada a Convenção sobre 
Diversidade Biológica. “Desde 1992, quando o texto desta 
Convenção foi adotado, a situação tornou-se mais horrenda 
para a biodiversidade em todo o mundo e nós estamos vendo 
mais e mais os efeitos negativos de sua perda. Estes reflexos 
são sentidos em todo o mundo e não são interrompidos 
antes das fronteiras políticas. O desafio aqui, e também no 
combate às mudanças climáticas e muitas outras questões 
ambientais globais, é casar os interesses próprios e individuais 
dos países com os da humanidade como um todo. Isto não é 
fácil, mas eu acredito que é o que precisamos para manter o 
diálogo e buscar soluções viáveis. Os problemas ambientais 
realmente colocam sob teste o nosso sistema internacional 
de nações soberanas e temos que despertar para a situação 
ou todos nós vamos perder no final”.

Kante acrescenta, ainda, que a “judicialização” do 
debate ambiental é um movimento que pode ser visto 
em todo o mundo, e que, em um curto período de tempo, 
as soluções exigem um espectro mais amplo, para além 

das fronteiras dos países. “Há uma necessidade urgente 
de um contencioso ambiental e sistemas mais fortes de 
conflitos, capazes de transcender as jurisdições nacionais 
e resolver disputas que são globais e localizadas 
além das fronteiras nacionais. O recente Congresso 
Mundial ampliou a atenção para esta e outras questões, 
permitindo que surjam condições necessárias para 
nos aproximarmos da realização do desenvolvimento 
sustentável. Espero que  possamos fazer progressos 
nesta área após este evento, e conto com o envolvimento 
contínuo do Judiciário”, afirma. 

De fato, a cooperação entre o Poder Judiciário em 
todo o mundo tem sido considerada uma alternativa para 
uma proteção mais eficaz dos recursos naturais. Assim, 
as decisões sobre a sustentabilidade não seriam mais da 
responsabilidade dos “grandes líderes mundiais”, mas de 
grupos civis organizados, como o Judiciário. Para Kante, 
não há como negar as contribuições positivas da sociedade 
civil, da comunidade empresarial e de outros grupos. “O 
Poder Judiciário não é exceção e já mostrou que é um 
jogador crucial em âmbito nacional na implementação 
de leis ambientais e também na adoção de um papel de 
guardião do meio ambiente de muitas maneiras. Não 
esqueçamos que muitos países têm dispositivos em suas 
respectivas Constituições que estipulam o direito a um 
ambiente limpo e saudável. Nesse cenário, o papel do 
Judiciário ganha um significado adicional. A cooperação 
além das fronteiras nacionais é essencial para aprendermos 
uns com os outros, trocar experiências e, sim, também 
mudar a percepção de alguns líderes. Trata-se de uma 
instituição poderosa em qualquer país e espero que os 
juízes continuem a desempenhar um papel ativo no sentido 
de garantir a sustentabilidade e que o Direito Ambiental 
possa fazer a diferença pretendida na vida das pessoas”.

Avaliando o Congresso Mundial sobre Justiça, 
Governança e Direito para a Sustentabilidade Ambiental, 
Bakary Kante lembra que os mais de 250 ministros 
da Justiça, desembargadores, procuradores-gerais e 
auditores-gerais declararam no Congresso que, para a 
Rio + 20 ser julgada como “bem-sucedida”, dependerá de 
como os resultados serão agregados às leis nacionais que 
tenham força executória, bem como a maneira como estas 
leis serão fiscalizadas e respeitadas. “Esta é uma forte 
afirmação de seus papéis únicos. Eles concluíram que, sob 
seu ponto de vista, as atuais instituições de governança 
internacional são insuficientes para proteger o patrimônio 
global e, portanto, temos de criar novas estruturas insti-
tucionais e reforçar as já existentes”.

Para o diretor do Pnuma, talvez um dos resultados 
mais importantes do Congresso Mundial, no entanto, é o 
Judiciário, a classe dos auditores, as comunidades legais e 
de execução terem declarado a sua vontade e determinação 
para começar um processo, com a liderança do Pnuma, 
para o avanço da Justiça ambiental, governança e lei. 
“No geral, o Congresso Mundial enviou uma mensagem 
clara e importante para o mundo que, qualquer que seja o 
resultado da Rio + 20 ou de processos relacionados, a lei é 
essencial para transformar aspirações em realidade e todo 
e qualquer país pode levar os resultados do Congresso 
para casa e transformar os compromissos políticos em leis 
fortes que podem ser monitoradas e cumpridas”.

O deputado Bohn Gass avalia que o Brasil poderia ter 
caminhado ainda mais adiante, lembrando que a posição 
do governo Dilma era muito mais avançada e incluía, por 
exemplo, a constituição de um fundo mundial ambiental e 
maior responsabilização dos governos por crimes contra 
a natureza. “Mas é importante não confundir a posição 
brasileira com o texto final cuja mediação ficou a cargo do 
Brasil por ser o país sede. O texto aprovado foi o possível. 
Seria inócuo fincar pé em alguns pontos e não chegar a 
um acordo mínimo. As nações assumiram compromissos. 
Tímidos? Pode ser, mas sem o acordo, nem isto teríamos. 
A Rio + 20 conseguiu encaminhar, mas não estabelecer 
soluções efetivas para a proteção ambiental”, aponta ele, 
defendendo que, para que as decisões anunciadas no 
congresso da ONU não se configurem apenas em um 
“protocolo de intenções”, as populações dos países devem 
cobrar atitudes concretas de seus governos. “Mas a 
questão ambiental não pode se restringir a esta esfera. O 
cidadão tem de fazer a sua parte”. 

Sobre os próximos passos que devem ser dados 
pelo País a caminho do desenvolvimento sustentável, 
o parlamentar defende que o Brasil tem feito bastante. 
“Mudamos o patamar dos órgãos oficiais para que não 
sejam apenas fiscalizadores, mas produzam dados, 
informações e elementos capazes de qualificar as nossas 
políticas. A própria postura da presidenta Dilma sobre o 
debate do Código Florestal é um exemplo de que temos 
um governo consciente da importância da questão 
ambiental. Sempre podemos fazer mais. Penso que é 
nosso dever tornar o conceito de sustentabilidade cada 
vez mais simples e assimilável por todas as camadas da 
população. Em síntese, é nossa tarefa, como país, oferecer 
condições para que os cidadãos se apropriem dos valores 
ambientais e passem a defendê-los e exigi-los como 
direitos fundamentais”, conclui o deputado.  

Na Declaração assinada por ocasião da Rio + 
20 também é mencionada a liderança do Pnuma na 
condução de todos os envolvidos no atingimento dos 
objetivos ali estabelecidos. De fato, uma das propostas 
do Congresso era a de transformar o Programa 
em agência especializada da ONU, nos moldes da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma 
forma de dar mais poder e autonomia financeira ao 
organismo. No entanto, os negociadores se abstiveram 
sobre esta decisão e abriram a possibilidade para esta 
etapa ser tomadas posteriormente.

O diretor Bakary Kante afirma que, pessoalmente, 
concorda com os participantes do Congresso Mundial 
ao afirmaram claramente que as atuais instituições 
de governança internacional são inadequados para 
lidar com os desafios ambientais que temos. “Eles 
ainda declararam que o Pnuma é um exemplo claro 
de tal instituição e que deve ser atualizado em uma 
organização forte e bem financiada para lutar contra 
os esmagadores desafios ambientais que o mundo 
está enfrentando”. Esta também é a opinião do 
presidente da Amaerj, Cláudio dell’ Orto. “Deste modo, 
as Nações Unidas estarão sinalizando no sentido de 
dar efetividade às campanhas em prol da preservação 
do planeta. Uma agência dispõe de maiores recursos 
financeiros e de pessoal para catalisar todas as 
iniciativas mundial na defesa ambiental”.

No entanto, Kante defende que os governos 
presen tes na Rio + 20 de fato não poderiam decidir 
de modo abrangente sobre esta questão. “Estou 
convencido de que o fortalecimento do Pnuma 
deve ficar para depois que estiverem resolvidas as 
questões pertinentes à Rio + 20, talvez em uma futura 
assembleia geral da ONU. O ideal é que seja uma 
agência especializada, com a adesão universal, e forte 
o suficiente para fornecer a orientação e liderança que 
o mundo precisa nesta área. Os desafios ambientais 
de hoje são muito maiores do que eram quando 
o Pnuma foi criado, há 40 anos. Eu acredito que é 
hora de as instituições crescerem com os desafios 
que foram criadas para atender, em primeiro lugar”, 
defende o diretor do Programa.

“Há uma necessidade 
urgente de um contencioso 
ambiental e sistemas 
mais fortes de conflitos, 
capazes de transcender as 
jurisdições nacionais (...)”, 
Bakary Kante.
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Ada Caperuto

A conservação ambiental 
nas mãos do Judiciário

Advogada graduada pela Universidade Nacional 
de Assunção, no Paraguai, Sheila Abed Zava-
la é presidente da Comissão Mundial de Direito 
Ambiental da União Internacional para a Con-

servação da Natureza (UICN), a mais antiga organização 
mundial dedicada ao trabalho de conservação ambiental, 
criada em 1948, na Suíça, e hoje integrada por mais de 10 
mil organismos em 90 países. 

Desde muito jovem, assumindo um compromisso com 
a população e as instituições de seu país, Sheila tinha o 
sonho fazer a diferença com seu trabalho. Fundadora e 
atual diretora executiva do Instituto de Direito e Economia 
Ambiental (Idea) do Paraguai, ela possui profunda 
experiência na área do Direito Ambiental, representando os 
interesses do governo e da sociedade civil de seu país. O 
Idea tornou-se uma das organizações não governamentais 
mais importantes da América Latina a atuar com foco nas 
questões de comércio e meio ambiente, na capacitação e 
formação de juízes.

Sheila também foi coordenadora geral da Aliança 

A presidente da Comissão de Direito Ambiental da UICN, Sheila Abed 
Zavala, defende que o principal foco do trabalho na esfera legal, para 
fazer avançar as medidas de preservação ambiental, é a capacitação do 
Poder Judiciário, para poder fazer cumprir com a legislação ambiental.

OLHAR DE FORA
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Regional para Políticas de Conservação na América Latina 
e Caribe (Arca) e membro da coalizão sul-americana de 
ongs denominada “Grupo Zapallar”, que atua na área de 
comércio e meio ambiente, a partir de uma parceria entre 
diferentes setores econômicos, o governo, pesquisadores 
e sociedade civil. Em várias ocasiões, ela representou o 
governo paraguaio na Convenção das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima, e a sociedade civil nas Convenções de 
Biodiversidade e Ramsar.

Participante do Colóquio Judicial Rio + 20 de Direito Am-
biental, programa co-organizado pela Amaerj, e que inte-
grou a Congresso Mundial sobre Justiça,Governança e Di-
reito para a Sustentabilidade Ambiental, Sheila apresentou 
palestra sobre o tema da Economia Verde, termo definido 
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(Pnuma), como aquela que resulta em melhorias para o ca-
pital humano e bem-estar social, ao mesmo tempo em que 
reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez 
da biodiversidade. Este e outros temas são abordados na  
entrevista que ela concedeu à revista Fórum.
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Revista Fórum – Quais são as responsabilidades que o 
cargo implica?
Sheila Abed – A CDA contribui com o Direito Ambiental 
mediante o desenvolvimento de novos conceitos e 
instrumentos jurídicos, assim como na formação de 
capacidades nas sociedades, para que empreguem 
as normas ambientais para a conservação e o 
desenvolvimento sustentável. Como presidente, sou 
responsável por promover e incentivar um grupo de quase 
mil membros, entre diplomatas, políticos, professores, 
jornalistas e advogados, para levar a cabo o programa da 
UICN. Para isso trabalhamos com o Poder Judiciário em  
todas as instâncias, apoiamos os aplicadores do direito 
nas agências governamentais e participamos dos eventos 
mais significativos. 

Revista Fórum –  Qual a principal missão do UICN?
Sheila Abed – A missão da UICN é influenciar, encorajar 
e ajudar as sociedades de todo o mundo a conservar a 
integridade e a diversidade da natureza, assegurando 
que todo uso dos recursos naturais seja equitativo e 
ecologicamente sustentável. 

Revista Fórum – O Brasil participa do UICN? 
Sheila Abed – Sim, há um escritório em Brasília e 13  
membros institucionais, além de duas organizações  
afiliadas e 50 membros da Comissão de Direito Ambiental.

Revista Fórum – Quais são os objetivos do Congresso 
Mundial da UICN, que é realizado a cada quatro anos?
Sheila Abed – O Congresso Mundial da Natureza é o maior 
acontecimento relativo à conservação e também o de 
maior diversidade do mundo. É celebrado a cada quatro 
anos e seu objetivo é melhorar a forma como gerimos 
nosso meio ambiente natural para o desenvolvimento 
humano, social e econômico. Tendo em conta que os 
conservacionistas, por si sós, não podem empreender 
ações de conservação eficazes, o Congresso Mundial da 
Natureza da UICN busca ser um espaço para trabalhar 
juntos e proporcionar os meios e mecanismos para uma 
boa governança ambiental, baseada no compromisso de 
todos os setores da sociedade, a fim de compartilhar tanto 
as responsabilidades como os benefícios da conservação. 

Revista Fórum –  Quais foram as principais decisões do 
último evento, realizado na cidade de Barcelona, em 2009? 
Sheila Abed – O último Congresso de Barcelona reuniu 

“A UICN tem sido um 
firme defensor dos povos 

indígenas (…) Também tem se 
concentrado na conservação 

de espécies e áreas protegidas 
em perigo, ajudando a 

desenhar enfoques efetivos, 
que tem se convertido em 

normativas gerais.” 

Revista Fórum – De que maneira começou seu 
envolvimento com o Direito Ambiental? 
Sheila Abed – Meu primeiro contato com o Direito 
Ambiental foi há 20 anos, quando me convidaram 
para fazer uma pós-graduação sobre Administração 
de Organizações Não Governamentais Ambientalistas 
e, como advogada recém saída da universidade, me 
interessei pelo terceiro setor e pelo  Direito Ambiental ao 
mesmo tempo. Nesse momento me apaixonei pelo tema e 
decidi me dedicar totalmente ao mesmo.

Revista Fórum – Qual foi sua proposta ao fundar o 
Instituto de Direito Econômico e Ambiental  (Idea)?
Sheila Abed – Naquele momento era o ano 1996. Acabava 
de ser celebrada a Cúpula da Terra, em 1992, onde foram 
acordados vários dos convênios ambientais multilaterais. 
No meu país, o tema apenas começara a ser discutido. 
Mas, ao mesmo tempo, as florestas e as espécies animais 
estavam desparecendo. Então decidi me colocar em ação e 
fundar uma instituição que se dedicaria totalmente ao tema 
do Direito Ambiental.

“No meu país, o tema apenas 
começara a ser discutido. 
Mas,  ao mesmo tempo,  as 
florestas e as espécies animais 
estavam desparecendo. Então 
decidi me colocar em ação e 
fundar uma instituição que se 
dedicaria totalmente ao tema 
do Direito Ambiental.”

Sheila Abed Zavala, presidente da Comissão de Direito Ambiental da 
UICN

Foto: U
ICN

Revista Fórum – Quais são as principais conquistas do 
organismo desde sua criação?
Sheila Abed – Individualmente são várias, já que tivemos 
ativa participação na criação da nova legislação e na 
otimização da existente bem como no desenho de políticas, 
assim como na introdução de novas figuras no âmbito da 
conservação ambiental. No entanto, se tiver que mencionar 
o aspecto que considero a maior conquista, direi que tem 
sido a possibilidade de trabalhar com todos os atores 
envolvidos na conservação e no uso sustentável dos 
recursos naturais em meu país: autoridades, empresários, 
comunidades, organizações da sociedade civil, agências 
internacionais de cooperação internacionais, entre outros, 
tentando sempre somar e compatibilizar interesses. 

Revista Fórum – Há quanto tempo você atua na União 
Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos 
Naturais (UICN) e quando assumiu o cargo de presidente da 
Comissão Mundial de Direito Internacional Ambiental?
Sheila Abed – Sou membro da Comissão de Direito 
Ambiental da UICN desde o ano 2000. Em 2004, durante 
o Congresso Mundial da UICN em Bangkok, fui eleita pela 
primeira vez Presidente da Comissão e quatro anos mais 
tarde, em 2008, fui reeleita durante o Congresso Mundial 
da Natureza da UICN. 
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Sheila Abed – Do meu ponto de vista, não se alcançaram 
resultados muito interessantes. Creio que estamos em 
um dos momentos mais críticos do Direito Internacional, 
devido a crise econômica mundial. Os países estão muito 
cautelosos com os compromissos que assumem e isso se 
refletiu na Cúpula.

Revista Fórum – O que, efetivamente, os representantes 
mundiais podem fazer para que as metas de preservação 
ambiental sejam cumpridas?
Sheila Abed – As ações domésticas, ou seja, de cada país, 
são as que devem ser impulsionadas neste momento. Usando 
os princípios do Direito Ambiental para dar sustento a elas.

Revista Fórum –   Quais são as principais ações que o 
Poder Judiciário pode e deve adotar para contribuir com a 
questão ambiental?
Sheila Abed – O Poder Judiciário deve assegurar-se de 

que se aplique rigorosamente a legislação ambiental e, 
também, através das decisões judiciais, assegurar o não 
retrocesso em matéria de proteção ambiental.

Revista Fórum –   Quais são os principais desafios do 
trabalho na esfera legal para fazer avançar as medidas de 
preservação ambiental?
Sheila Abed – Um desafio importante é a capacitação do 
Poder Judiciário para poder fazer cumprir com a legislação 
ambiental.

Revista Fórum – Quais passos você enxerga como 
cruciais para que possamos conter o processo de 
mudanças climáticas?
Sheila Abed – Novamente, acredito muito neste momento 
na tomada de consciência e nos esforços de cada país, 
impulsionando as ações domésticas para combater o 
processo de mudança climática.

cerca de 7.000 participantes oriundos de 179 países. O tema 
buscou estabelecer as fundações de um mundo diferente 
e sustentável, e se baseou em um marco organizativo que 
permitiu a consideração de três correntes (Um novo clima 
para a mudança; Ecossistemas saudáveis – gente saudável; 
e Salvaguardar a diversidade da vida) e 12 eixos temáticos 
com um conteúdo especifico. Foram acordadas 106 
resoluções (da quais 14 se aplicam à nossa Comissão) e 30 
recomendações. Em termos gerais, e como bem se menciona 
no documento “Uma análise do impacto das resoluções da 
UICN nos esforços internacionais de conservação”, foram 
acordadas mais de 1.000  resoluções  ao longo de 60 anos, 
que têm sido meios eficazes para influenciar as políticas de 
conservação das espécies e de áreas específicas, no âmbito 
nacional e global. Isso tem ajudado a estabelecer a agenda 
internacional da conservação, apoiando, por exemplo, a 
elaboração da Estratégia Mundial para a Conservação e 
contribuindo com os tratados ambientais, tais como Cites, 
Ramsar, Patrimônio da Humanidade e o Convênio sobre a 
Diversidade Biológica. Através de suas resoluções, a UICN 
tem sido uma firme defensora dos povos indígenas, das 
questões relacionadas com o gênero e o reconhecimento 
da conservação como parte dos direitos humanos. Também 
tem se concentrado na conservação de espécies e áreas 
protegidas em perigo, ajudando a desenhar enfoques 
efetivos que tem se convertido em normativas gerais. O 
processo de resoluções normativas gerais tem contribuído 
com a liderança da UICN na promoção das relações 
sustentáveis entre as pessoas e a natureza.

Revista Fórum – E quais as propostas para o encontro 
que será realizado em setembro, na Coreia do Sul?
Sheila Abed – Neste próximo Congresso Mundial da 
Natureza se espera alcançar os objetivos estabelecidos 
através de processos de consulta com os conselheiros da 
UICN, os presidentes e vice-presidentes das Comissões da 
UICN, representantes do quadro de doadores e do Comitê  
Organizador coreano, e funcionários da secretaria. São 
eles: aproveitar o potencial de influência estratégica do 
Congresso nas áreas de conservação da biodiversidade, 
mudanças climáticas, meios de subsistência, segurança 
alimentar e economia verde; debater e criar consenso sobre 
temas concretos entre a comunidade de conservação 
e os grupos a que se pretende influenciar (por exemplo, 
setor privado, profissionais da área de desenvolvimento, 
política econômica internacional, outros ministérios além 
dos de meio ambiente etc.); e mostrar os novos conceitos 

e evidências sobre a resiliência em função da práticas 
conservacionistas que apoiam o bem-estar humano; 
mostrar os êxitos e resultados da conservação gerados 
pela UICN desde o Congresso de Barcelona. 

Revista Fórum – Qual a relação que existe entre o 
congresso da UICN e a Rio + 20?
Sheila Abed – Embora ambos sejam congressos que 
congregam autoridades e especialistas ambientais, que  
buscam assegurar o desenvolvimento sustentável 
preservando o meio ambiente, o congresso da UICN, que se 
realiza periodicamente a cada quatro anos, busca avaliar 
e fixar metas para os seus membros, seja a sociedade 
civil, os Estados ou organizações. A Rio + 20, da qual  o 
UICN participa como sociedade civil, é uma conferência 
organizada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente, que busca fixar metas puramente estatais e tem 
como resultado um documento político. 

Revista Fórum – Em sua apresentação sobre “Economia 
Verde”, na Rio + 20, você menciona os aspectos relativos 
às atividades econômicas, e a influência dos sistemas de 
produção na sustentabilidade. Basicamente, o papel do 
Judiciário nessa “Economia Verde” estaria relacionado 
ao estabelecimento de marcos regulatórios. Quais as 
responsabilidades que incidem neste papel?
Sheila Abed – O marco regulatório e sua aplicação e 
cumprimento são chaves para mudar a economia. Se 
começarmos a punir os danos e práticas não amigáveis 
ao meio ambiente, os agentes econômicos entenderão 
rapidamente os sinais e se adaptarão incluindo a 
internalização das externalidades, o que constitui um 
primeiro passo muito importante.

Revista Fórum – Um dos aspectos apontados pela 
imprensa, sobre a Rio + 20, é que, agora, as medidas em 
prol da sustentabilidade viriam muito mais dos esforços 
de grupos que representam determinados núcleos da 
sociedade – como o Poder Judiciário, por exemplo. A sra. 
concorda com esta afirmação?
Sheila Abed – Estou totalmente de acordo com isto e 
sempre sustento este ponto de vista. O Poder Judiciário, 
através de suas decisões, pode moldar o comportamento 
das sociedades de maneira eficiente.

Revista Fórum – Ainda sobre a Rio + 20, qual o balanço 
que faz do evento e das decisões tomadas?
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Milena Prado Neves

A Justiça não pode se calar

Há pouco mais de um ano, na noite de 11 de 
agosto de 2011, a juíza Patrícia Acioli assinava 
seu último mandado de prisão  – seu derradeiro 
ato profissional. Após firmar o decreto de prisão 

de oito policiais militares (PMs), por suposto envolvimento 
com o crime organizado, a magistrada, titular da 4ª Vara 
Criminal de São Gonçalo, seguiu para sua casa, na Região 
Oceânica de Niterói. Ao chegar à porta da residência foi 
assassinada com 21 tiros disparados por armas que 
portavam projéteis da própria PM.

ESPECIAL

Amaerj lança I Prêmio Patrícia Acioli de Direitos Humanos, em homenagem à titular  
da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, assassinada há pouco mais de um ano. 

Em pouco tempo, as investigações ligaram os dois 
fatos. O mandato de prisão expedido por Patrícia logo 
apontou para os possíveis culpados. Se o ataque à juíza foi 
uma tentativa de evitar que o mandado fosse cumprido, os 
acusados não lograram atingir seu intento – e o homicídio 
apenas fez aumentar o número de acusações. 

De acordo com o apurado, o crime teria sido articulado 
pelo tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira e 
Daniel Benitez - transferidos em dezembro último para 
um presídio federal, em Campo Grande (MS). O destino 

já havia reunido Patrícia e Cláudio anteriormente. Em 
setembro de 1989, o PM se envolveu em uma discussão 
com Patrícia durante o histórico jogo Brasil X Chile, 
pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Itália, no 
Maracanã, quando ocorreu o incidente conhecido como 
“A fogueteira”, em que a partida foi interrompida pelo 
arremesso de um sinalizador em campo. Na ocasião, 
Cláudio era tenente e Patrícia defensora pública. Ela 
discutiu com o PM e acabou presa, acusada de desacato. 
No entanto, chegando à delegacia, por ocupar o cargo de 
defensora, a denúncia foi revertida e o tenente processado. 
Segundo Cláudio, em declarações dadas em depoimento, 
ao longo dos anos seguintes, o relacionamento dos dois 
era normal, estritamente profissional.

Além de Cláudio e Daniel, também foram denunciados 
pelo assassinato da juíza os PMs Jovanis Falcão Júnior, 
Jeferson de Araújo, Charles Azevedo Tavares, Sérgio 
Costa Junior (que teria desviado da PM os projéteis 
usados no crime), Alex Ribeiro Pereira, Júnior Cezar 

“A coragem e o pulso firme 
da juíza, ao longo de sua 
jornada profissional, lhe 

renderam homenagens 
formais e informais. Uma 

delas é o I Prêmio Patrícia 
Acioli de Direitos Humanos, 

criado pela Amaerj.”

Magistrados, familiares e personalidades do mundo jurídico enfatizaram a importância do Prêmio durante a cerimônia de abertura

Foto: Am
aerj
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de Medeiros, Carlos Adílio Maciel Santos, Sammy dos 
Santos Quintanilha e Handerson Lents Henriques da 
Silva. Todos eles irão a júri popular – cinco deles ainda 
neste ano, e os demais assim que esgotarem-se as 
possibilidades de recursos.

Os réus respondem por homicídio triplamente quali-
ficado e por formação de quadrilha armada, já que 10 
dos PMs são acusados de ficar com o espólio do tráfico 
de drogas – armas e dinheiro apreendidos durante 
operações em comunidades de São Gonçalo. Apenas o 
PM Handerson Lents não foi acusado de envolvimento 
com o segundo crime, já que não pertencia à quadrilha 
e teria apenas indicado o local da residência da vítima 
ao grupo. 

2011, na categoria Enfrentamento à Violência, 
um reconhecimento do Estado ao trabalho da 
magistrada.

A Amaerj, por sua vez, anunciou, na véspera 
do dia em que se completou um ano da morte 
da juíza, 10 de agosto, o I Prêmio Patrícia Acioli 
de Direitos Humanos, uma homenagem da 
Associação e dos magistrados do Estado do 
Rio de Janeiro. O presidente da Associação, 
Cláudio dell’Orto, ressaltou o objetivo da 
premiação. “A iniciativa da Amaerj pretende 
incentivar o mundo acadêmico a pensar em 
boas práticas na área dos direitos humanos”, 
afirmou.

A cerimônia, realizada no auditório da Emerj, 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
(TJ-RJ), contou com a participação do ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe 
Salomão; da desembargadora Leila Mariano, 
diretora-geral da Emerj; do desembargador 
Fábio Dutra, representante da Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB); do juiz João 
Ziraldo, presidente da Regional de Niterói da 
Amaerj, do desembargador Luiz Felipe Francisco, 
da Banca Julgadora do Prêmio. Também 
participou da mesa o advogado Mário Miranda 
Neto, representante da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) no Conselho Penitenciário do Rio 
de Janeiro. A cerimônia contou com a presença 
do 2º vice-presidente da Amaerj, juiz Paulo Feijó, 
da presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal, 
desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira, e 
do desembargador Siro Darlan.

No lançamento do Prêmio, o primo da juíza 
Patrícia Acioli, Geraldo Aymoré Júnior, afirmou 
que esta é uma importante homenagem. “O 
alcance dessa premiação tem tudo a ver com a 
luta da família. Estamos muito felizes e honrados 
com a iniciativa da Amaerj”, declarou o chefe de 
gabinete da Corregedoria Geral de Justiça.

Homenagens como estas reconhecem 
o trabalho exemplar desempenhado pela 
magistrada e tornam-na um modelo a ser 
seguido por juízes, procuradores, defensores 
públicos e todos aqueles que têm em suas 
mãos a possibilidade de ajudar o Brasil a se 
tornar um País mais justo.

Fazendo Justiça
A coragem e o pulso firme de Patrícia ao longo de 

sua jornada como juíza lhe renderam homenagens for-
mais e informais. Em seu enterro, aos familiares e ami-
gos presentes na cerimônia uniram-se na mesma dor 
alguns rostos anônimos. Eram cidadãos que, graças à 
dedicação da juíza, conseguiram que seus casos fossem 
solucionados, e que a justiça fosse feita – eles nunca 
mais se esqueceram do rosto e do nome da responsável 
por tais feitos, e por isso fizeram questão de prestar uma 
última homenagem.

Em dezembro do ano passado, a presidente Dilma 
Rousseff entregou à Ana Clara e Simone, respectivamente, 
filha e irmã de Patrícia, o Prêmio de Direitos Humanos 

Quase um ano após a morte de Patrícia, outro 
magis trado passou a sofrer ameaças durante o 
andamento de um processo que julgava. Em junho 
deste ano, após ameaças, o juiz federal Paulo Augusto 
Moreira Lima abandonou o comando do caso de 
corrupção envolvendo políticos e Carlinhos Cachoeira, 
a chamada Operação Monte Carlo. O magistrado 
alegou não ter mais condições de permanecer frente 
à investigação. Em ofício encaminhado ao corregedor 
Geral do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
Carlos Olavo, Moreira Lima afirmou estar em situação 
de extrema exposição junto à criminalidade do Estado 
de Goiás. Após as declarações, o magistrado deixou 
o País temporariamente em busca de proteção. 

Patrícia e Paulo Augusto não foram os únicos. 
Segundo a Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), há estimativas de que, atualmente, 400 juízes são, 
ou se sentem, ameaçados pelo crime organizado no País. 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por sua vez, alega 
que existem apenas cerca de 200 casos registrados. 

No final de julho, impulsionada por histórias 
como estas, a presidente Dilma Rousseff sancionou 
a Lei nº 12.694, que visa evitar que mais casos 
como o de Patrícia ocorram, ou que ameaças sejam 
concretizadas. Segundo o decreto, juízes, integrantes 
do Ministério Público e seus parentes poderão receber 
proteção especial se considerarem que estão sob 
ameaça. Tal resguardo poderá ser feito pela Polícia 

Judiciária, por órgãos de segurança institucional e/ou 
agentes policiais.

A Lei nº 12.694 também estipula que juízes 
poderão agora atuar em colegiado quando tiverem 
que tomar decisões severas contra investigados de 
crime organizado, assegurando mais segurança ao 
corpo julgador. Desta maneira, o juiz do processo e 
mais dois outros escolhidos por sorteio eletrônico com 
competência criminal assinarão a sentença. 

Tal definição lembra uma das estratégias utilizadas 
nos julgamentos da máfia italianaitaliana, a dos 
chamados “juízes sem rosto”, prática adotada para 
evitar que o nome do juiz aparecesse nas sentenças. 
Outro mecanismo era o de vários juízes assinarem 
a decisão, impedindo que fosse identificado quem 
realmente conduziu o processo.

Segundo o novo decreto, os tribunais brasileiros 
terão que reforçar a segurança dos prédios do Poder 
Judiciário em caso de ameaças aos processos em 
julgamento. Poderão ser reforçados o controle de 
acesso e instalados sistemas de detectores de metais 
e câmeras de vigilância.

Com estas medidas, espera-se que casos 
como o de Patrícia e dos tantos outros magistrados 
que sofreram ameaças e se veem impedidos de 
desempenharem suas funções possam realizar seu 
trabalho e fazer a Justiça com a plena convicção de 
que sua segurança está afiançada.

Lei nº 12.694: para que ações como estas não se repitam
Os candidatos interessados em participar da premiação, 

que é aberta a toda a sociedade, poderão se inscrever em duas 

categorias: Monografias e Práticas Humanistas. Os trabalhos 

serão analisados por uma banca formada pelo ministro do 

STJ e ex-presidente da Amaerj, Luis Felipe Salomão; pelo 

desembargador Luiz Felipe Francisco, da 8ª Câmara Cível 

do TJ-RJ; pela juíza Denise Appolinária dos Reis Oliveira, da 

1ª Vara Cível de Alcântara e diretora de Direitos Humanos da 

Amaerj, e pelo advogado Técio Lins e Silva, que representa 

a família da juíza Patrícia Acioli no caso que investiga o 

assassinato da magistrada. Os ganhadores serão conhecidos 

no evento de premiação, que será realizado em 3 de dezembro, 

na sede da Amaerj. O vencedor de cada categoria ganhará 

passagens de ida e volta para Milão, na Itália. 

As monografias inscritas deverão ter como tema os 

direitos humanos e conter no máximo 80 páginas. Não é 

exigido o ineditismo. O material deverá ser apresentados em 

quatro vias. Os concorrentes devem utilizar exclusi vamente 

pseudônimos nas capas e não poderá haver qualquer texto de 

dedicatória ou agradecimento.

Já na categoria práticas humanistas, os concorrentes 

poderão inscrever qualquer ação que promova prestígio e 

valorização da dignidade humana. A descrição da prática 

também deverá ser apresentada em quatro vias. As regras 

referentes ao conteúdo, volume e sigilo dos trabalhos são 

as mesmas. 

O regulamento está disponível no www.amaerj.org.br. 
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pelos registros das ligações nas diversas ERBs (Estação 
Rádio Base). Estas são as provas colhidas em 30 dias. 
Em seguida, os acusados foram denunciados e a ação 
penal ouviu cerca de uma centena de depoimentos, sem 
nenhum incidente, nenhuma reclamação dos defensores, 
que tiveram sua atuação livre e respeitada. Em dezembro 
do ano passado, a Sentença de Pronúncia estava publi-
cada, encaminhando o processo para o julgamento pelo 
Júri. Em quatro meses, a autoria foi revelada, os acusados 
presos, denunciados, processados e pronunciados. Esta é 
a realidade de um processo tratado com respeito à vítima, 
à Justiça e à sociedade.

revista fórum – neste um ano, quais foram os aconteci-
mentos mais relevantes neste caso?
técio lins e silva – Depois disso, todos os réus 
recorreram no Tribunal de Justiça e os recursos foram 
negados por unanimidade, sendo assim confirmada a  
sentença de pronúncia, em maio deste ano. Esta decisão 
transitou em julgado para cinco dos 11 denunciados, pois 
somente seis deles recorreram aos Tribunais Superiores, 
em Brasília. Desse modo, o processo foi desmembrado 
e enviado para o Tribunal do Júri de Niterói. Quanto aos 
demais réus, vamos acompanhar os recursos para tentar 
fazê-los julgar o mais breve possível, pois não há a mais 
leve possibilidade de conhecimento, tratando-se de mera 
manobra protelatória, como se fosse possível esquecer 
desse crime bárbaro cometido contra a Nação!

revista fórum – além do julgamento dos acusados, a fa-
mília irá mover algum processo contra o estado por negli-
gência em manter a segurança da juíza?
técio lins e silva – Não sei dizer. É possível que sim, mas 
eu não sei qual a motivação da família a esse respeito. Sei 
apenas que há uma investigação instaurada de ofício na 
Corregedoria Nacional de Justiça, estando em vias de ser 
submetida ao Conselho Nacional de Justiça. Este processo 
trata da apuração das circunstâncias de ter sido negada 
segurança e proteção à juíza Patrícia, apesar de ser uma 
morte anunciada.

revista fórum – falando nisso, em que circunstâncias o 
poder público afirma ter negado o pedido da juíza para ter 
acompanhamento de seguranças?
técio lins e silva – O processo administrativo instruído 
pelos órgãos de segurança e informação do TJ é muito 
triste. Só para se ter uma ideia de como o assunto foi 
tratado, os acusados pelas denúncias de que tramavam a 

morte da juíza Patrícia eram intimados a comparecer no TJ 
e prestavam depoimento acerca desse desejo criminoso 
e homicida. Os supostos acusados negavam o intento, 
eram dispensados e seus depoimentos fizeram prova e 
instruíram a opinião de que Patrícia não corria nenhum 
risco de vida... Nunca vi nada igual em quase 50 anos de 
militância na área criminal.

revista fórum – na opinião do senhor, qual a importância 
deste caso e da resolução dele para os profissionais que, 
assim como a juíza patrícia acioli, tentam combater 
o crime organizado e prezam pelos direitos humanos 
mesmo diante de todas as dificuldades e ameaças?
técio lins e silva – A resposta que a Justiça der nesse caso, 
num tempo razoável para a sua conclusão, é a maior home-
nagem que se prestará à memória da juíza Patrícia e servirá 
como exemplo e lição para todos.  O País espera que o caso 
seja julgado e que a justiça seja feita. Não se combate o cri-
me com palavras ou com ameaças. Ele é combatido quando o 
Estado demonstra a certeza da punição, e a Justiça cumpre o 
seu papel de modo imparcial, isento, rápido, cumprindo a lei e 
dando todas as garantias à defesa, como foi feito nesse caso 
emblemático!

revista fórum – recentemente, familiares de patrícia 
receberam láurea das mãos da presidente dilma e agora 
a amaerj promove o i prêmio patrícia acioli de direitos 
Humanos. Qual a importância destas homenagens para 
a família?
técio lins e silva – Na minha opinião, essas manifesta-
ções têm duas finalidades: ajudam a aplacar a dor da fa-
mília e amigos; e demonstram para a sociedade que pre-
valece o comportamento profissional sério, a dedicação ao 
trabalho e o compromisso com a punição dos culpados. 
Os criminosos  - sobretudo os que agem em nome do Es-
tado para oprimir o povo - não têm mais espaço entre nós 
e devem ser combatidos também com a homenagem aos 
mártires que simbolizam essa atitude.

revista fórum – apesar destes prêmios, na opinião do 
senhor e dos familiares, qual deveria ser a verdadeira 
homenagem à juíza?
técio lins e silva – A melhor homenagem que pode ser 
prestada à juíza Patrícia é ensinar aos novos juízes como 
eles devem se comportar na magistratura, tendo-a como 
símbolo e, finalmente, concluir todas as fases do processo, 
encerrando o episódio em que ela foi imolada, com o julga-
mento do crime e a punição dos culpados.

revista fórum – um ano após o assassinato da juíza patrícia 
acioli, 11 pMs estão presos aguardando julgamento por 
homicídio triplamente qualificado – 10 deles, além de 
envolvimento com a morte da magistrada, também são 
acusados de tomar posse de espólio do tráfico de drogas 
e formação de quadrilha. porém, nenhum deles ainda foi 
julgado, devido aos diversos recursos interpostos. Qual 
a expectativa do senhor e da família sobre o julgamento 
dos envolvidos?
técio lins e silva – Se pensarmos sobre o ritmo dos pro-
cessos na Justiça, vamos constatar que o relacionado à 
execução da juíza Patrícia Acioli é um marco de respeito 
e exemplo. A morte foi na noite do dia 11 de agosto do 
ano passado. Nos 30 dias que a lei dá para a realização 
do Inquérito Policial o crime foi desvendado. O comum é a 
demora interminável dos inquéritos, que ficam tramitan-
do entre a polícia e a Justiça durante anos. Nesse caso, 
em 30 dias, a Divisão de Homicídios da Polícia do Rio de 

Janeiro esclareceu tudo e apresentou os autores do ho-
micídio, os quais foram presos por ordem do juiz do Júri. 
A investigação foi feita com inteligência e a prova apre-
sentada revelou uma atuação com base na melhor téc-
nica policial. Não houve confissões na base da tortura ou 
prova forçada. As confissões obtidas foram baseadas na 
delação premiada e os acusados prestaram depoimento 
em juízo, colhidos pelo juiz presidente do Tribunal do Júri 
de Niterói, na presença do Ministério Público, da família 
dos presos e dos seus advogados ou defensores públi-
cos. Mais impressionante ainda foi a prova obtida pelas 
imagens, que flagraram os acusados perseguindo a juíza 
Patrícia, obtidas nos diversos circuitos fechados de TV 
ao longo do trajeto. Prova verdadeiramente impactante. 
Além disso, há uma vasta quantidade de informações ob-
tidas pelo cruzamento das ligações telefônicas trocadas 
entre os acusados antes, durante e depois do crime, com 
o levantamento dos trajetos que fizeram, comprovados 

Que a justiça seja feita!

ESPECIAL

O advogado da família da juíza Patrícia 
Acioli, Técio Lins e Silva, trabalha para 
que mais uma homenagem seja prestada à 
magistrada: que os envolvidos no assassinato 
da magistrada cumpram a pena merecida. 
Em entrevista à revista Fórum ele explica o 
que se passou neste um ano decorrido desde 
o ato que ceifou a vida de Patrícia e quais as 
ações que estão em andamento. Foto: Arquivo Pessoal
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departamento quer ampliar a prática esportiva para novas 
modalidades. Visando aos Jogos Nacionais da Magistratura, 
que serão realizados em 2013, em local e data a serem 
definidos, a Amaerj pretende promover torneios preparatórios 
para outras categorias que integrem a competição. “Esporte 
não é só futebol. Queremos que a Amaerj continue com suas 
conquistas em todos os esportes”, afirmou o magistrado. 

Em maio, magistrados de Espírito Santo, Minas Gerais e São 
Paulo vieram ao Rio de Janeiro disputar o 19º Campeonato de 
Futebol de Magistrados do Sudeste. Organizado pela Amaerj, o 
torneio promoveu o reencontro dos juízes da região. Na ocasião, 
a Associação homenageou o ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Marco Aurélio Bellizze, que prestigiou o 
Campeonato. “Fizemos essa homenagem não porque ele é um 
ministro, mas sim porque é o grande artilheiro da magistratura 
e sempre apoia as atividades esportivas da Associação, com 
muita alegria”, disse o diretor de Desportos.

O tênis também tem destaque no Rio. Em Vargem Grande, 
na sede campestre da Amaerj, são oferecidas aulas do esporte 
aos sábados, gratuitamente. Crianças e adultos têm a oportu-
nidade de aprender ou aprimorar suas técnicas. Prova disto é a 
presença constante dos associados nos eventos de tênis. Além 
dos campeonatos, a Amaerj realiza atividades esportivas regu-
lares na sede campestre.

Ricardo Starling afirma que a participação dos magistra-
dos é importante também na organização dos eventos. “Nosso 
departamento é democrático, todos podem ajudar. Faço um 
agradecimento especial ao juiz Sandro Espíndola, que dá um 
suporte incrível ao departamento de Desportos. A participação 
de todos os magistrados é importante, o esporte é uma grande 
forma de entrosamento entre os juízes”. Os interessados em 
participar dos eventos esportivos da Amaerj devem entrar em 
contato com Kátia Cavalcanti, pelo telefone 3133-4167 ou pelo 
e-mail katiamaria@tjrj.jus.br.

DIRETORIAS

Amaerj promove união 
através do esporte

Com o objetivo de promover a confraternização dos 
magistrados, o departamento de Desportos da 
Amaerj vem resgatando a origem da palavra esporte 
(desport), que significa, em francês antigo, “divertir” 

e “recrear”. Segundo o diretor de Desportos da Associação, juiz 
Ricardo Starling, o objetivo é ampliar o espaço de convivência 
dos magistrados. “O esporte, junto com o departamento Social, 
é a principal forma de confraternização dos magistrados. É 
quando saímos do trabalho e nos encontramos com outros 
juízes em um ambiente diferente. Desta maneira, você quebra 
os paradigmas e cria uma relação pessoal com os demais 
magistrados, o que ajuda muito. O nosso grupo do futebol é 
quase uma família, convivemos muito bem. Assim como os 
joga dores de tênis”.

Organizadora do Campeonato de Futebol de Magis-
trados do Sudeste, a Amaerj também disputou o Torneio 
Regional de Tênis Sudeste-Centro-Oeste e promoveu o 
primeiro Campeonato de Tênis da Regional de Campos dos 
Goytacazes. Agora, a Associação se prepara para a disputa dos 
campeonatos nacionais de futebol e de tênis e para os Jogos 
Nacionais da Magistratura, promovidos pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB). De acordo com Starling, o 

Diego Carvalho

Flávia Rodrigues

REGIONAIS

7a Seção Regional da Amaerj 
empossa diretoria

“O fortalecimento do sentimento associativo é o objetivo 
que deverá ser perseguido, com incentivo à participação 
efetiva dos magistrados do interior nos debates sobre 
questões relevantes para a magistratura e com a 

apresentação de propostas ligadas à carreira e ao exercício 
da função judicante no interior”, declarou o juiz Fábio Costa 
Soares, novo presidente da 7ª Seção Regional da Amaerj, na 
Região dos Lagos, ao falar das metas para a sua gestão. A 
Regional abrange as comarcas de Cabo Frio, São Pedro da 
Aldeia, Araruama, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, Rio 
das Ostras e Saquarema. O magistrado tomou posse, em 
22 de agosto, junto com a diretoria, em cerimônia de posse 
realizada na sede praiana da Amaerj, em São Pedro da Aldeia. 
Completam a nova diretoria da Regional os juízes Silvana da 
Silva Antunes (diretora executiva), Ricardo Pinheiro Machado 
(diretor secretário), Carlos Eduardo Iglesias Diniz e Rafael 
Rezende das Chagas (suplentes).

O novo presidente da Regional defende a criação de 
ambiente favorável ao debate para buscar formas de 
combater o esvaziamento das comarcas do interior. De acordo 
com o magistrado, esse fenômeno, que ocorre em função 
da promoção de juízes para a entrância especial e remoção 
de juízes titulares de varas e juízos únicos para cargos de 
regionais, tem assoberbado os magistrados da entrância 
comum e preocupado aqueles que permanecerão no interior 
por mais tempo. “É preciso debater formas de conter o 
esvaziamento do interior, modernizar a carreira e valorizar 
aqueles que permaneçam atuando naquelas comarcas. 
Temas ligados à segurança, remuneração, democratização, 
modernização da estrutura da carreira e provimento de 
cargos no interior também poderão ser debatidos, colhendo-
se valiosas manifestações para colaborar com a atuação da 
diretoria da Amaerj e com a alta administração do Tribunal, 
que muito tem realizado para melhoria contínua da prestação 
jurisdicional e valorização da magistratura”.

Na questão da segurança dos magistrados, o juiz acre-
dita que “é questão urgente, complexa e que demanda me-

didas práticas e efetivas nas diversas esferas de poder”. De 
acordo com o presidente, a gestão terá forte atuação na luta 
pela maior garantia de segurança para a classe, já que o tema 
faz parte das questões reivindicadas pelos magistrados em 
nível nacional e regional. “A Regional providenciará o devido 
encaminhamento das demandas dos associados sobre fatos 
específicos, mas também atuará em colaboração com a dire-
toria da Amaerj, na postulação aos órgãos competentes, pela 
adoção das medidas necessárias à preservação da integrida-
de física do magistrado e da incolumidade dos prédios onde 
as funções são desempenhadas”, completou ele.

A respeito das principais reivindicações dos juízes 
do interior, Fábio Costa diz que eles têm necessidades 
específicas e a Regional deve ser o canal de suas veiculações 
e representação. “A Regional levará ao conhecimento da 
Amaerj os anseios dos magistrados do interior, ampliando 
o diálogo muitas vezes dificultado pela distância entre as 
diversas Comarcas e a sede da Associação”, declarou ele, que 
é juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível de Cabo Frio, 
onde atua desde 2004, professor da Escola da Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro (Emerj), além de atuar como juiz 
dirigente do 11º Núcleo Regional da Corregedoria (NUR).

Gestão lutará pela integração entre os magistrados do interior, com incentivo à vida associativaDepartamento de Desportos busca ampliar o espaço de convivência dos associados e 
organiza torneios entre magistrados. Além dos benefícios para a saúde, o esporte e as 
atividades físicas proporcionam entretenimento e promovem a interação entre os praticantes.

Juiz Ricardo Starling, diretor de Desportos da Amaerj Juiz Fábio Costa Soares, presidente da 7ª seção Regional da Amaerj

Foto: Am
aerj

Foto: Am
aerj



   

Revista Fórum  4140  Revista Fórum

o dia, para a faina de reunir e tocar 
as malhadas dos campos distantes 
para os currais de apartação, onde se 
faz a contagem, a separação (“Uma 
vaca prenha! Um garrotinho! Uma 
novilha! E um boi de embarque!”) e 
aplicação de remédios nas mangas 
de vacinação.

O céu está salpicado de estrelas. 
Muito ao longe, para as bandas do 
leste, um tímido clarear no céu indica 
que o sol vai aparecer. Os bandos 
de cavaleiros formam diferentes 
esquadrões: à frente, na “ponteira”, 
vão os melhores cavalos e os mais 
exímios ginetes.  Vão na dianteira e é 
deles a tarefa de começar a reunir a 
malhada.

Atrás da ponteira vêm os 
cavaleiros que formam o esquadrão 
das “paredes”. Cavalgarão dos lados 
direito e esquerdo da malhada reunida, 
tocando o gado e evitando que 
desgarrem. Quando alguma cabeça 
se separa do bando, cabe ao vaqueiro 
da “parede” sair em disparada pelos 
campos atrás da rês trânsfuga, 
trazendo-a de volta para a malhada.

Atrás de todos, vem o esquadrão 
chamado de “coice”. É no coice 
que vêm o dono da fazenda e seus 
convidados. A denominação deriva 
do fato de que é de lá, da retaguarda, 
que se avistam os cascos traseiros 
do bando, o coice, de onde é mais 
fácil saber o que vem acontecendo 
enquanto se vem pela pradaria sem 
fim tocando os bois e búfalos a 
caminho da contagem e apartação.

No Marajó, as chuvas começam 
em dezembro e vão até meados de 
junho, quando começa a seca e os 
campos vêm a ser enxutos por ação 
do sol. Os lugares, no tempo em que 
os campos começam a secar, são 
chamados de “mondongos”. Formam 
um chão pastoso e enlameado que, 

no auge da seca, transforma-se em 
“torroadas”. As torroadas são áreas 
de lodo que, seco pelo sol, acaba 
formando montículos duros como 
concreto. Ocorrem lesões sérias 
quando sobre tais torrões tombam 
cavalo, cavaleiro ou gado.

Cavalgar sob as estrelas, 
escutando a leve bulícia da galhofa 
dos vaqueiros e o clipt-clopt dos 
cascos dos cavalos batendo na 
torroada, é apenas o primeiro ato de 
uma sucessão de maravilhas que 
começa quando o sol vem despontar 
no nascente. Os jacarés correm das 
margens dos açudes e, pressurosos, 
mergulham nas águas turvas. Nos 
ninhais, o passaredo se agita, alça vôo, 
quase cobrindo a luz do amanhecer. 
Agitam suas asas em bandos 
incontáveis, grasnando, piando, 
cantando, a passar sobre nossas 
cabeças em alegre alarido contra o 
azul do céu que clareia. Os campos, 
que já se consegue descortinar com a 
luz do sol, mostram o capim alto em 
ondulações a perder de vista, dando 
a ilusão de que se está avistando as 
vagas do mar. A beleza é indescritível. 

Ao ver toda a pujança da natureza 
num amanhecer marajoara – obra 
prima de Deus - confesso, sem 
nenhum pudor: mais de uma vez, 
lá da sela de meu cavalo, a aba do 
chapéu puxada pra baixo e pra frente, 
escondendo o rosto para evitar a 
troça de meus companheiros, já me 
surpreendi com a cara lavada de 
lágrimas. As mesmas lágrimas que já 
me vieram tantas vezes, indiscretas, 
ao ouvir o terceiro movimento da 
Nona Sinfonia de Beethoven. Que já 
me vieram ao ver ondas de três metros 
em ressacas na praia de Copacabana. 
Que já me vieram ao sentir a chuva 
fina e gélida a varrer com doçura 
os jardins do palácio de Versalhes. 

A Ilha do Marajó é a maior ilha de estuário do 
mundo. Dizem que o nome “Marajó” vem da 
língua geral, o nheengatu “M’para yó”, que 
significa “onde o grande rio divide suas águas”. 

É ao chegar à foz e antes de lançar seu estupendo caudal 
de água barrenta no Oceano Atlântico que o rio Amazonas 
tem suas águas divididas em dois grandes braços: o canal 
norte vai banhar Macapá, no estado do Amapá; o canal sul 
passa em terras do Pará. Ao despejar bilhões de litros de 
água doce por segundo no Alântico, o Amazonas forma, 
pelo lado paraense, grandes estuários conhecidos como 
as baías de Santo Antônio, do Sol e Guajará, além da baía 
do Marajó, que banha as cidades de Soure, Salvaterra, 
Joanes e outras localidades marajoaras. Com cerca de 
55 mil quilômetros quadrados de superfície, a ilha, ao 
oeste, apresenta regiões de grandes florestas; já do meio 
e para as bandas do leste, as florestas vão cedendo lugar 
aos campos gerais onde as savanas, abundantes em 
capim nativo, formam as enormes propriedades rurais: as 
fazendas do Marajó. Muitas delas pertencem a tradicionais 
famílias paraenses, e ali o gado vacum e bubalino é criado 
de forma extensiva, solto nas imensas áreas naturais de 
pastagem. Aqui e acolá, em meio à savana, aparecem ilhas 
de floresta tropical, conhecidas como jebres. Nesses, a 
fauna é abundante e lá se encontram serpentes constritoras 
como as jibóias e as gigantescas sucuris; peçonhentas 
como cascavéis, jararacas, caninanas, surucucus, corais; 
onças, jaguatiricas, maracajás, suçuaranas e outros 

felinos; porcos e búfalos que voltaram à vida selvagem – o 
gado “amuntado”, no dizer marajoara; jacarés açu, tinga e 
coroa; macacos de todo tamanho; e uma grande variedade 
de pássaros: quero-queros, ciganas, araras, papagaios, 
periquitos, tucanos, gaviões, saracuras, galinhas d’água, 
além de inúmeros pernaltas: garças, jaburus, tuiuiús, 
colhereiros, guarás e outros.

Espalhadas em manadas de centenas de cabeças, 
o gado solto espalha-se pelas áreas que, nas fazendas 
maiores, são a perder de vista. Distantes muitas horas 
e, às vezes, dias de cavalgada, ficam os “retiros”. Assim 
são chamados os sítios dos empregados rurais que lá 
vivem com suas famílias, e que ficam encarregados de 
supervisionar os bandos de búfalos e bois que pastam nas 
cercanias, denominados “malhadas”. Os retiros recebem 
nomes variados, que também servem para designar as 
malhadas. – “Vamos reunir a malhada do Açacu d’Onça”, 
diz-se, significando que uma tropa de vaqueiros vai se 
dirigir ao “retiro do Açacu d’Onça” a fim de reunir os bandos 
de gados que pastam na área daquele sítio, para fins de 
contagem, vacinação e outros manejos.

Três horas da manhã são todos despertados pelo 
sino da casa grande. É hora de pular da rede para comer 
churrasco, frito de vaqueiro com pirão de leite, coalhada 
e beber leite mungido com café torrado na hora com erva 
doce, temperado com açúcar mascavo. E mais tapioca bem 
quentinha, broa, beiju, manteiga batida, de modo que os 
cavaleiros possam sair bem forrados, muito antes de raiar 

M’Para yó e beleza  
que faz chorar

CRÔNICA

Rui Guilherme*  

Rui Guilherme de Vasconcellos Souza 
Filho, Juiz titular de entrância final do Poder 
Judiciário do Amapá e membro titular do 
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-
AP), professor universitário federal e escritor, 
é vice-presidente para o Meio Ambiente da 
Associação dos Magistrados Brasileiros.

Ao rever, na imaginação, damas 
e cavalheiros de outras épocas a 
revolutear uma valsa de Strauss 
em Viena, nos salões do palácio de 
Schönbrun. Ao sentir, no Japão e em 
começo de inverno, o roçagar macio 
dos flocos e o barulhinho fofo da 
neve que começava a cair. Ao ver a 
lua surgir, nua, impudente como uma 
cunhã, a cara avermelhada do banho 
que acabara de tomar, ao despontar 
das águas do imenso rio Amazonas, 
na praia do Araxá, em Macapá, num 
plenilúnio do mês de agosto. Ao 
contemplar essa lua, que nem parecia 
ser a mesma, aparecer no céu limpo 
de Veneza, deixando ver a igreja de 
Nossa Senhora da Saúde como se 
estivesse flutuando sobre as águas. 
Lembrar tais e tantos momentos de 
intensa beleza que tive a felicidade 
de vivenciar dá-me vontade de puxar 
a aba do chapéu de vaqueiro que 
nem sequer estou usando agora, no 
instante em que pingo o ponto final 
nesta despretensiosa crônica.   

Foto: Arquivo Pessoal
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Localizada a 248 quilômetros de Salvador, a ilha na costa sul da Bahia 
mescla o charme e a simplicidade que só as praias mais afastadas têm, 
oferecendo os atrativos da natureza aliados ao conforto dos resorts.

Milena Prado Neves

TURISMO

Morro de São Paulo: 
o paraíso na terra

Poucos destinos no mundo guardam as paisagens, 
cores e sabores que a Bahia tem. Fugindo da 
urbanizada capital, Salvador, para buscar as tão 
sonhadas paisagens nordestinas, com vasto 

litoral, coqueiros e mar verde quase transparente, muitos 
viajantes cruzam o mar para chegar a Morro de São Paulo, 
que preserva mais de 30 mil metros quadrados de Mata 
Atlântica e praias quase intocadas. O pequeno vilarejo do 
município de Cairu fica na região da Costa do Dendê – 
como é conhecido o litoral sul baiano. 

A vila atrai turistas de todos os lugares do mundo, que, 
ao  conhecerem o lugar, podem comprovar os encantos 
narrados na prosa de Jorge Amado ou cantados nos versos 
de Caimmy. Portanto, não é difícil encontrar estrangeiros 
nas caminhadas que se faz pela cidade. E são muitas as 
andanças, pois é necessário subir e descer os morros 
para chegar a qualquer uma das praias. Chinelos ou tênis 
confortáveis são itens essenciais na mala de quem visita 
a cidade, pois carros e motos são proibidos de circular 
no local. Os únicos meios de transportes motorizados 
permitidos são os tratores, que levam e buscam hóspedes 
aos lugares mais distantes do centro. Ainda assim, é preciso 

condicionamento físico e disposição, já que as caminhadas 
são a melhor maneira de conhecer a ilha, seus encantos e 
cartões-postais, entre eles, o forte – ponto de encontro no 
pôr do sol - e o farol, que dá uma vista ampla do mar aberto. 

Apesar de ter se tornado um destino mais popular 
nos últimos anos, Morro de São Paulo ainda conserva 
o charme e a simplicidade ideais para que os visitantes 
desfrutem de momentos únicos: sentar na areia para 
assistir a um belíssimo pôr do sol e caminhar pelas ruas de 
terra batida. Em uma  vila onde muitos estabelecimentos 
levam o nome de seus proprietários – Restaurante do 
Neco, Pousada da Marina e assim por diante – o clima de 
cidade do interior, onde todo mundo se conhece, facilita em 
muito obter informações dos simpáticos moradores, que 
explicam com prazer como chegar aos locais. Guardada 
a simplicidade, Morro também conta com alguns resorts 
de luxo, instalados nas praias mais desertas, mas por toda 
parte há hotéis e pousadas confortáveis.

O acesso a Morro de São Paulo não é dos mais simples 
- o que pode explicar a manutenção das belezas naturais -, 
mas melhorou muito nos últimos anos. Para chegar à ilha 
é preciso sair de Salvador de avião ou de barco. 
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O táxi aéreo faz o trajeto em meia hora ao preço médio 
de R$ 350,00 (ida e volta), em avião de pequeno porte que 
sai do aeroporto da capital. Por água, uma das opções é 
o catamarã que sai do Terminal Marítimo de Salvador de 
hora em hora. A embarcação cruza o mar aberto e leva 
cerca de duas horas para chegar ao destino, ao custo de 
R$ 150,00, ida e volta. No local também há uma balsa que 
vai até a Ilha de Itaparica. De lá, o turista toma um ônibus 
até a cidade de Valença, onde, por fim, segue em lancha 
rápida ou barco até Morro de São Paulo. 

Ao desembarcar no píer da vila, os turistas podem 
contratar serviços de carrinhos de mão por R$ 6, 
que levam a bagagem até o hotel. Esteja o meio de 
hospedagem localizado na vila ou em uma das praias, a 
caminhada é longa, o que faz com que o serviço se torne 
quase essencial. Seja qual for o período de permanência, 
na chegada todos os visitantes devem pagar taxa 
ambiental de R$ 12. Também independentemente da 
época da visita, é importante levar dinheiro, pois a cidade 
não tem agências bancárias, apenas caixas eletrônicos 
que, em períodos de maior movimento, esgotam as 
notas rapidamente.

sete praias
São sete as praias mais conhecidas em Morro de 

São Paulo: Primeira, Segunda, Terceira e Quarta, além 
das praias do Encanto, Guarapuá e da Gamboa. Entre 
os meses de julho e outubro, Morro de São Paulo recebe 
ilustres visitantes: baleias Jubarte, que chegam a pesar 
40 toneladas e medir 16 metros, nadam nas proximidades 
e podem ser observadas de perto em passeios de barco 
oferecidos na cidade.

A primeira praia é a porta de entrada da cidade. É ali que 
se localiza uma das atividades clássicas dos aventureiros de 
passagem por Morro: a tirolesa que vai do farol à Primeira 
Praia, encerrando a aventura com um mergulho nas límpidas 
águas do mar da região. Subindo o morro chega-se ao 
centrinho, onde é possível encontrar restaurantes variados, 
bares, lojinhas e monumentos históricos. O burburinho e 
a badalação ficam na Segunda Praia, estendendo-se até 
um pequeno trecho da Terceira, onde começa a imperar a 
tranquilidade. Mas é na Quarta praia onde o sossego reina 
absoluto. Ali, na maré baixa, piscinas naturais se formam, 
pintando a paisagem com diferentes tons de azul, um local 
perfeito para um mergulho de snorkel. 

Bem mais distantes, as praias do Encanto (ou Quinta), 
Guarapuá e Gamboa são praticamente desertas. Suas 
águas cristalinas são ideais para os praticantes de 
mergulho, que veem de perto peixes coloridos em pontos 

Alexandre Félix

como Camboa Velha, os corais de Itatiba e Itatimirim, 
com cerca de 25 metros de profundidade. Em Gamboa, 
bons ventos sempre sopram. Velejadores aproveitam tais 
condições para se aventurar e praticar o esporte na região, 
principalmente durante o inverno. 

Um pouco mais distante, mas visita altamente 
recomendada, está a Ilha de Boipeba. Separado apenas 
pelo Rio do Inferno – que, apesar do nome, está mais 
para paraíso -, o lugar parece uma continuação das belas 
paisagens de Morro de São Paulo. Visitantes afirmam 
que a principal diferença entre as duas ilhas é que Morro 
é um pouco mais visitada, agitada e conhecida do que a 
sua vizinha do outro lado. Lanchas partem diariamente 
de Morro de São Paulo, levando turistas para passarem o 
dia em Boipeba, onde passeiam por manguezais, piscinas 
naturais e degustam ostras e lagostas fresquinhas, com 
bebidas a base de frutas exóticas da região – tudo a preços 
módicos, principalmente no restaurante do pescador-
cozinheiro mais famoso da região, o Guido, que serve 
porções do crustáceo por cerca de R$ 50 para dois.

passeios e hospedagem
No final da tarde é obrigatória uma parada na Toca do 

Morcego para ver o sol se esconder devagarzinho, pintando o 
céu de tons alaranjados. Sentados em almofadas e esteiras, 
ou deitados em confortáveis redes, os turistas acompanham 
o espetáculo inesquecível, em um local perfeito para uma 
happy hour ao som de bandas que tocam ao vivo MPB e 
covers da música pop internacional. À noite é possível passear 
e fazer compras na feira de artesanato montada diariamente 
no centrinho, ou conhecer os variados bares e restaurantes, 
que apresentam em seu menu desde pizza e crepes, às 
tradicionais moquecas baianas e paellas argentinas. 

Graças ao convênio estabelecido com a Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB) e Associação dos Magistrados 
da Bahia (Amab), os associados da Amaerj têm desconto de 
30% em baixa estação e 20% na alta em um hotel de Morro de 
São Paulo. Localizado entre a Mata Atlântica e o mar de águas 
cristalinas, bem de frente para a quarta praia, o Karapitangui 
oferece completa estrutura aos seus hóspedes, com bar, 
restaurante, parque aquático de 540 metros quadrados – 
piscinas infantil e adulto, com hidromassagem e jacuzzi. 

Conta ainda com brinquedoteca, ampla área verde, 
rede de vôlei de praia, jogos para lazer, forno a lenha, adega 
e internet wifi, além de uma charmosa sala de descanso 
para os momentos de relax. São 25 acomodações, entre 
suítes e bangalôs, com TV, ar-condicionado, frigobar, 
telefone, banheiro e varanda.Informações no site: www.
karapitangui.com.br.

Morro de São Paulo foi descoberta por Martin 
Afonso de Souza, que desembarcou na ilha em 1531 
no comando de uma expedição que explorava a 
costa baiana. Em 1610, a família Saraiva Goes iniciou 
a construção da igreja Nossa Senhora da Luz, onde 
hoje fica o farol da ilha. Em 1630, devido aos inúmeros 
ataques de esquadras francesas e holandesas por 
sua localização geográfica privilegiada, foi dado início 
à construção da Fortaleza de Morro de São Paulo, 
cujas obras se estenderam até 1739, com várias 
etapas de ampliações. Em 1746, foram iniciadas as 
obras da Fonte Grande, destinada a tratar a água da 
população da vila. Em 1855 iniciou-se a construção 
do atual farol e em 1859 D. Pedro II visitou Morro 
de São Paulo. No dia de São Pedro e São Paulo de 
1935, 29 de junho, a vila foi fundada e batizada em 
homenagem ao santo.

Em 1992 aconteceu no Rio de Janeiro a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, a ECO-92, que teve 
seus reflexos no arquipélago: foi criada a Área 
de Proteção Ambiental (APA) Tinharé-Boipeba 
através do Decreto Estadual nº 1.240, de 05 de 
junho de 1992.

Área de Proteção Ambiental

Com paisagens que misturam Mata Atlântica e praias de águas 
cristalinas, Morro de São Paulo agrada a todos os gostos. 
Magistrados têm desconto em hospedagem na região.
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Amazônia:
Orgulho de ser brasileiro

Em maio deste ano, uma Comitiva de magistrados do TJ-RJ e do TRT da 15a Região fez uma 
visita institucional às instalações da Petrobras em Manaus. A visita, organizada pela empresa, 
permitiu constatar a tecnologia embarcada na Base Petrolífera de Urucu e na Refinaria de 
Manaus, além da diversidade de programas socioambientais realizados pela empresa – 

projetos que completaram 26 anos de atividades e caminham paralelos, para gerar riquezas para a 
comunidade local e o País, preservando a natureza e oferecendo mais qualidade de vida aos funcionários 
e moradores da região.

ESPECIAL

D
ivulgação: Petrobras

Orquidário da Base Petrolífera de Urucu, ao lado do viveiro de mudas
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geólogo Pedro de Moura. “É uma verdadeira cidade no meio 
da Floresta Amazônica, onde as casas foram substituídas 
por alojamentos para os funcionários e empregados 
terceirizados que lá trabalham em regime similar ao das 
plataformas marítimas, ou seja, 14 por 14 dias de descanso”, 
relata o desembargador Antonio José Ferreira Carvalho, 
presidente da 2ª Câmara Criminal do TJ-RJ.

Em Urucu, os integrantes da comitiva tiveram a 
oportunidade de verificar o grande trabalho desenvolvido 
pela empresa na Amazônia, incluindo as inúmeras ações 
de responsabilidade social e ambiental. “Vimos poços 
produtores e unidades de processamento de óleo e 
gás natural em funcionamento, até mesmo sentindo os 
produtos nas próprias mãos, o sistema de automação, 
a Central de Tratamento de Resíduos, com práticas bem 
consentâneas com a responsabilidade ambiental, e a 
Escola Esperança, onde se investe na melhora da educação 
de funcionários e terceirizados, que estudam através de 
módulos”, diz o magistrado.

O trabalho de reflorestamento realizado pela Petrobras 
no local foi mostrado através do Viveiro de Mudas e 

Uma comitiva integrada por magistrados do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e do Tribunal 
Regional do Trabalho da 15ª Região, visitou, em maio deste 
ano, a convite do Departamento Jurídico da Petrobras, a 
Base Petrolífera de Urucu, localizada a 650 quilômetros 
de  Manaus, a Refinaria de Manaus (Reman) e, ainda, o 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), que 
tem projetos apoiados pela empresa.

A viagem de cunho institucional ao Amazonas contou 
com a participação dos desembargadores do TJ-RJ 
Antonio José Ferreira Carvalho, Valmir dos Santos Ribeiro 
e Fernando Fernandy Fernandes; os desembargadores 
Claudinei Marques, Eder Sivers, Edmundo Fraga Lopes, 
Eduardo de Azevedo Silva, Helcio Lobo Jr., Maria Cristina 
Mattioli e Samuel Hugo Lima, do TRT da 15ª Região; 
os juízes do Trabalho Celso Oliveira e Rui Cesar Correa; 
as advogadas da Petrobras Carla Barata e Paula Torres 
Minto; e o funcionário de Comunicação Social da empresa 
Gustavo D’Ávila.

A visita começou no dia 28, com a viagem de avião 
até a Base de Operações de Urucu, que leva o nome do 

do Orquidário, além de um rápido passeio pelo interior 
da Floresta Amazônica, cercada por árvores mais que 
centenárias. O grupo também conheceu o Porto de Urucu, 
onde estão ancoradas as embarcações que fazem o 
transporte pelo Rio Ucuru até Manaus, levando, em média, 
sete dias e sete noites para atingir seu destino.

No dia seguinte, após o retorno a Manaus, a comitiva 
visitou o Inpa, onde pode apreciar o projeto de salvamento 
dos peixes-boi, visitar o museu local, chamado de 
Casa da Ciência, e a monumental flora, com árvores 
até sesquicentenárias, além de animais como araras, 
ariranhas, micos, dentre outros espécimes.

O programa seguiu com a visita à Refinaria Isaac Sabá 
(Reman), de onde, após a visita, que incluiu as instalações 
da Transpetro, o grupo viajou de barco para assistir ao 
encontro das águas entre os rios Solimões e Negro, que 
mais adiante se incorporam ao Rio Amazonas. “A viagem foi 
muito interessante e traz a nós o orgulho de ser brasileiro, 
pelas belezas do nosso continental país e pelo trabalho 
realizado por grandes empresas como a Petrobras”, declara 
o desembargador Antonio José Ferreira Carvalho.

Fonte: http://fatosedados.blogspetrobras.com.br

A província de Urucu é responsável pela 
terceira maior produção nacional. De lá são 
retirados diariamente cerca de 11 milhões de 
metros cúbicos de gás natural e 54 mil barris 
de óleo e condensado. Esse volume faz do 
Amazonas o terceiro maior produtor nacional 
em barris de óleo equivalente, e do município de 
Coari o maior produtor terrestre de gás natural.

O petróleo de Urucu é de alta qualidade, 
sendo o mais leve entre os óleos processados 
nas refinarias do País. Essas características 
resultam em seu aproveitamento especialmente 
para a produção de gasolina, nafta petroquímica, 
óleo diesel e GLP (gás de cozinha). O 
processamento de GLP, que supera 1,3 mil 
tonelada diária, equivalente a 115 mil botijas 
de 13kg, abastecendo os Estados do Pará, 
Amazonas, Rondônia, Maranhão, Tocantins, 
Acre, Amapá e parte do Nordeste.

Base Petrolífera de Urucu

Grupo de visitantes no Porto de Urucu

Floresta que integra o complexo, com árvores centenárias

Unidade de Processamento de óleo e gás (GLP) na Base
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ESTANTE

SOBRE A CHINA
Em Sobre a China, o ex-secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger, escreve 

a respeito do local que pôde conhecer intimamente e cujas relações modernas com 
o Ocidente ajudou a moldar, graças a sua atuação como diplomata, quando Richard 
Nixon era presidente, tendo visitado o país asiático mais de 50 vezes a trabalho. 
Lançando mão de relatos históricos e de suas conversas com os principais líderes 
chineses durante os últimos 40 anos, o autor examina como a China abordou a 
diplomacia, a estratégia e a negociação através de sua história, e reflete sobre as 
consequências do seu crescimento acelerado para a balança do poder no século XXI. 
Kissinger também destaca em sua obra os trabalhos da diplomacia do país durante 
acontecimentos cruciais: primeiros encontros entre a China e as potências europeias 
modernas, a formação e o colapso da aliança sino-soviética, a Guerra da Coreia, a 
histórica viagem de Nixon a Pequim e as reformas implementadas por Deng Xiaoping, 
que levaram ao surgimento de uma nova potência econômica. 

CORONELISMO ENXADA E VOTO - O município e o regime representativo 
no Brasil

Diversos são os méritos deste livro, concebido como tese de concurso para a 
cátedra de política da antiga Universidade do Brasil (atual UFRJ), onde Victor Nunes Leal 
lecionou entre 1943 e 1969. O rigor demonstrado pelo autor em sua interpretação de 
documentos históricos, legislações e dados estatísticos; os insights inéditos sobre a 
estrutura sistêmica do coronelismo, que transcendia o âmbito do mandonismo local para 
entranhar-se nos mais elevados escalões da República, são algumas das qualidades da 
obra ao contextualizar o coronelismo, principal sustentáculo político da República Velha 
(1889-1930). Segundo o autor, a concessão do oficialato da Guarda Nacional - milícia 
imperial criada em 1831 - aos grandes proprietários de terras e escravos selou a ilegítima 
aliança entre o poder público e os interesses privados desses mandachuvas. Embora há 
muito a supremacia dos caudilhos rurais seja apenas um episódio de nossa história, suas 
consequências ainda se fazem sentir na distribuição fundiária do País.

O DESATINO DA RAPAZIADA - Jornalistas e escritores em Minas Gerais 
(1920-1970)

Carlos Drummond de Andrade, Cyro dos Anjos, Rubem Braga, Murilo Rubião, 
Fernando Sabino, Otto Lara Resende, Paulo Mendes Campos, Autran Dourado, 
Fernando Gabeira, Affonso Romano de Sant’Anna, Ivan Ângelo, Roberto Drummond, 
Luiz Vilela... O que há em comum entre esses escritores de épocas, gêneros e estilos 
tão diversos, além do fato de que são mineiros (ainda quando nascidos em outra parte, 
como o capixaba Rubem Braga)? É que todos eles, em algum momento, se renderam 
também à paixão pelo jornalismo: foi em torno de revistas e jornais que sucessivas 
gerações literárias de Minas chegaram a ganhar existência. Rico em informações 
para a história do jornalismo e da literatura, este livro de Humberto Werneck vai além. 
É, sobretudo, uma saborosa crônica de meio século de vida num lugar que tem dado 
ao País tantos bons poetas, prosadores - e jornalistas, naturalmente. 

Victor Nunes Leal
Companhia das Letras
368 páginas - R$ 49,50 

Humberto Werneck
Companhia das Letras
240 páginas - R$ 39,50 

Henry Kissinger
Objetiva
576 páginas - Preço: R$ 54,90
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Por Ada Caperuto e Milena Prado Neves

OS LITIGANTES
Dessa vez, o alvo do advogado e escritor John Grisham é a indústria 

farmacêutica. No livro, os sócios da Finley & Figg, Oscar Finley e Wally Figg, têm 
como especialidade os divórcios rápidos e as ações de indenização por acidentes 
de trânsito. Ambos, cada um a seu modo, convivem com o fracasso profissional, 
que os levou a sugar dinheiro da vala comum das indenizações por danos físicos. 
O fracasso também se reproduz na vida pessoal. Depois de mais de vinte anos 
juntos, a sorte finalmente está a favor deles: o jovem advogado David Zinc, 
desempregado depois de se decepcionar com o trabalho em uma firma renomada, 
acaba por aceitar uma oportunidade na Finley & Figg. Juntos, eles assumem um 
processo contra um gigante da indústria farmacêutica, o que poderá fazer com 
que a pequena firma finalmente decole para o sucesso. Juntos, os três precisarão 
usar de toda a experiência adquirida, em seus ofícios e na vida privada, para salvar 
a Finley & Figg da falência. 

OS RUSSOS
Quem são os russos? Esta é a pergunta sobre a qual se debruça o historiador 

Angelo Segrillo no livro Os russos. O autor, brasileiro que morou e estudou na Rússia, 
mostra as várias faces de um povo que vive num país tão vasto que faz o Brasil parecer 
pequeno. Um povo marcado pela servidão da época dos czares, pelo comunismo 
de quase sete décadas, seguido pela chegada brusca do capitalismo, e, ainda, pela 
tragédia da perda de milhões de vidas durante as duas guerras mundiais. Mas é 
também um povo que se destaca por ter músicos magníficos, possuir uma literatura 
marcante e contar com atletas de ponta nos eventos esportivos mundiais. Em seus 
dezesseis capítulos, o autor descreve desde a geografia, o clima e a inigualável riqueza 
mineral do país, até a língua russa, sua enorme diversidade cultural, as peculiaridades 
de sua culinária, as múltiplas características sociais dessa população que se divide 
entre o continente europeu e asiático. 

TRANSFORMAÇÕES DA MIDIATIZAÇÃO PRESIDENCIAL - corpos, relatos, 
negociações e resistências

Apoiando-se em figuras políticas em destaque, como Barack Obama, Dilma 
Rousseff e Nicolas Sarkozy, e com artigos de Umberto Eco, Marc Abélès, Oscar 
Steimberg e Marlene Coulomb-Gully, o livro mergulha o leitor em uma reflexão sobre 
política e comunicação. A obra foi organizada por Antonio Fausto Neto, Jean Mouchon 
e Eliseo Verón, reunindo trabalhos apresentados e discutidos no colóquio realizado em 
Alagoas, em 2009, organizado pelo Centro Internacional de Semiótica e Comunicação 
(Ciseco). O sólido conteúdo, que apresenta ideias de modo claro e objetivo dos diversos 
pensadores que participaram das mesas de debate do evento, faz da obra um material 
essencial para aqueles que buscam enriquecer seu conhecimento, partindo do ponto 
de vista da análise dos temas que tangem assuntos relacionados à midiatização 
presidencial, desde modelos de campanha política, forças sociais emergentes à 
profunda mudança do perfil dos candidatos à função presidencial. 

John Grisham 
Rocco
448 páginas – Preço: R$ 34,50 

Angelo Segrillo
Contexto
288 páginas - Preço: R$ 47,00

Antonio Fausto Neto, Jean 
Mouchon e Eliseo Verón
Difusão 
320 páginas - Preço: R$74
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Dezenas de magistrados celebraram o Dia dos Pais em Vargem Grande

Nos dias 20 e 21 de outubro (sábado e domingo), 
será realizado o 1º Aberto de Tênis da Amaerj, na sede 
campestre, em Vargem Grande. O torneio tem a organização 
dos desembargadores Antonio Jayme Boente, Marcus 
Quaresma Ferraz, e do juiz Rodrigo Meano Brito. O torneio 
será realizado em quadras de saibro. A sede campestre da 
Amaerj está localizada em Vargem Grande, na Estrada do 
Mucuíba, 1416. Mais informações podem ser obtidas com 
Kátia Cavalcanti, nos telefones 3133-4167 e 2533-1345, ou 
com Estevão Fortes pelo telefone 3133-2726.

Cerca de 70 associados reuniram-se, no dia 12 de agosto, 
acompanhados de familiares e amigos, em Vargem Grande, 
para celebrar o Dia dos Pais. A sede campestre da Amaerj 
ofereceu um Cozido, como prato principal, e para sobremesa, 
quitutes preparados especialmente para a ocasião.  Para 

tornar o dia ainda mais especial, foram elaborados pratos 
diferenciados para as crianças, que também se divertiram 
com os recreadores, e realizada distribuição de brindes. A 
Sede Campestre da Amaerj está localizada em Vargem 
Grande, na Estrada do Mucuíba, 1416.

Vargem Grande promove almoço especial de Dia dos Pais

 Am
aerj/Sede Praiana

Reservas de vinhos nacionais e importadas para agradar os mais 
variados paladares

Com uma seleção diversificada de vinhos nacionais e 
importados, foi realizada de 7 a 9 de setembro, a Temporada 
de Queijos e Vinhos na Colônia de Férias de São Pedro da 
Aldeia. O evento, que contou com a presença de mais de 
sessenta pessoas, reuniu associados e familiares, que 
aproveitaram o feriado prolongado, em dias de tranquilidade 
e noites animadas com música ao vivo, na sede praiana. Os 
pequenos se divertiram com os recreadores, enquanto os 
adultos usufruíram de atividades esportivas e relaxantes.

Amaerj realiza temporada de queijos e vinhos

Sede Campestre recebe 1º Aberto de Tênis da 
Amaerj em outubro

O juiz Marvin Ramos, presidente da 6ª Seção Regional 
da Amaerj (Volta Redonda) participou, em 30 de agosto, 
do I Fórum de Políticas para as Mulheres do Médio 
Paraíba. Com o slogan “Compromisso e Atitude – Lei 
Maria da Penha. A Lei é mais forte” o evento tratou da 
segurança pública e das dificuldades e avanços obtidos 

nos seis anos da Lei Maria da Penha (11.340/06). Durante 
o debate, o juiz Marvin Ramos enfatizou que a educação 
é uma das principais armas para combater a violência 
contra as mulheres. Segundo o magistrado, “é necessário 
enfatizar a educação dos jovens para que no futuro 
respeitem as mulheres com quem vivem”.

Amaerj participa do I Fórum de Políticas para as Mulheres do Médio Paraíba

No debate o juiz Marvin Ramos discutiu a violência contra as mulheres e a importância da atuação dos poderes para combater o problema

 Sorteio contempla estudantes que acompanham a página do programa 
na rede social

O
 G

lobo

O programa Juristur, da Amaerj, sorteou cinco obras de 
magistrados no Facebook, durante o primeiro semestre de 
2012. Já foram sorteados o livro Segredos de Sangue, do juiz 
Aylton Vasconcellos, o DVD Caminhos e o audiobook Shalom 
Salam, do desembargador Wagner Cinelli, e o livro Teoria 
da Restituição - O Direito do Futuro, da juíza Lia Pantoja. 
Os sorteios aconteceram entre abril e julho. O Juristur, que 
é voltado para estudantes do ensino fundamental, médio 
e universitário, promove sorteios através de sua página na 
rede social com o objetivo de estimular a cultura e agregar 
conhecimento à vida dos estudantes.

 Associados prestigiam a pelada em Vargem Grande

A edição de 1º de setembro do jornal O Globo publicou 
uma reportagem sobre o futebol praticado pelos associados 
da Amaerj na sede campestre, em Vargem Grande. Escrita 
pelo jornalista Sérgio Pugliese, a coluna “A pelada como ela 
é” destacou a integração dos juízes através do esporte, em 
partidas realizadas todos os sábados no “belíssimo campo 
de grama natural, batizado Centro Esportivo Desembargador 
Pedro Fernando Ligieiro e Juiz Alexander dos Santos Macedo”, 
como diz o texto. A reportagem completa pode ser acessada 
no link: http://migre.me/aN3fo

Amaerj é destaque em coluna de esportes do 
jornal O Globo

Facebook do Juristur premia estudantes com 
obras de magistrados

Thiago Ferreira
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Cláudio Dell’Orto

Amaerj promove eventos em 
prol da magistratura

A Amaerj, em 24 de setembro, pro-
moveu dois eventos de grande impor-
tância para a magistratura fluminen-
se. O primeiro deles foi a Reunião dos 
Aposentados e Pensionistas. O evento 
tratou dos principais temas de inte-
resse da classe, em especial a PEC nº 
555/2006, que pretende acabar com a 
cobrança de contribuição previdenciá-
ria de inativos. Em seguida, Amaerj e 
AMB promoveram o lançamento ofi-
cial da campanha “Diretas Já no Po-
der Judiciário”. O objetivo da ação é 
democratizar o processo eleitoral para 
os cargos diretivos dos Tribunais de 
Justiça de todo o País, nas instâncias 
Estadual, Federal e do Trabalho.

Amaerj participa da reunião 
da Coordenadoria da Justiça 
Estadual da AMB 

O presidente da Amaerj, Cláudio 
dell’Orto, esteve em Brasília, em 11 de 
setembro, participando da 7ª reunião 
da Coordenadoria da Justiça Estadu-
al da AMB. Dell’Orto, juntamente com 
o representante da Ajuris - Associa-
ção dos Juízes do Rio Grande do Sul, 
defendeu que a AMB destaque, pe-
rante o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), a necessidade de revisão da 
Lei de Responsabilidade Fiscal com 
o intuito de ampliar a participação do 

Judiciário na receita corrente líquida 
dos estados. Cláudio dell’Orto tam-
bém sugeriu que sejam realizados 
estudos sobre a constitucionalidade 
dos planos de previdência pública 
complementar e seus efeitos relati-
vos ao aumento das despesas dos 
estados com pessoal. Segundo o 
magistrado, “esta questão poderia 
inviabilizar a administração dos Tri-
bunais nos próximos anos”.

Fotos: AM
B

Amaerj promove encontro 
entre Judiciário e Legislativo

A Amaerj abriu suas portas, em 
6 de setembro, para um diálogo 
entre o Judiciário e o Legislativo. O 
tema do encontro, que fez parte do 
Ciclo de Debates Institucionais da 
Associação, foi a PEC nº 08/2012, 
do senador Eduardo Suplicy (PT-
SP). O deputado federal Alessandro 
Molon (PT-RJ), juntamente com o 
senador Suplicy, conversaram com 
o presidente da Associação, Cláudio 
dell’Orto, e os associados da Amaerj, 
sobre a importância da Proposta que 
visa a democratização do Judiciário. 

Fotos: Am
aerj

Políticos debateram com magistrados eleições 
diretas no Judiciário

Presidentes das Regionais 
se reúnem na sede da 
Associação

A Amaerj reuniu, em 31 de agos-
to, os presidentes de seis Regionais: 
Felipe Pedalino (Campos dos Goyta-
cazes), Antonio Alves (Duque de Ca-
xias), João Ziraldo (Niterói), Fernan-

do Moraes (Nova Friburgo), Richard 
Fairclough (Nova Iguaçu) e Marvin 
Ramos (Volta Redonda). Os magis-
trados discutiram questões asso-
ciativas do interior do Estado com o 
presidente Cláudio dell’Orto, na sede 
da Amaerj. O encontro foi o segundo 
entre os presidentes, que já tinham se 
reunido em 14 de maio.

Magistrados discutiram, por mais de duas horas, 
assuntos da magistratura do interior

Amaerj prestigia 
comemoração do centenário 
do desembargador Osny 
Duarte Pereira

O juiz Renato Sertã, controlador 
geral da Amaerj, representou a Asso-
ciação, em 5 de julho, na cerimônia 
de comemoração do centenário do 
desembargador Osny Duarte Pereira. 
Em uma noite de saudosismo e ho-
menagens, familiares e colegas do 
magistrado relembraram a sua tra-
jetória, desde os momentos dramá-
ticos até as suas conquistas alcan-
çadas no cenário político brasileiro, 
onde foi defensor das causas em prol 
do meio ambiente. O evento foi reali-
zado na Associação Brasileira de Im-
prensa (ABI).

Fotos: Am
aerj

Desembargador Fernando Foch, juízes Renato 
Sertã, João Damasceno e Kátia Valladares 
durante a cerimônia

Participe você também da Revista FóRum  

enviando sua Sugestão ou crítica para o 

e-mail assessoria@amaerj.org.br
Sua opinião é muito importante!
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