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O poder feminino
No Tribunal e em ações sociais, magistradas ampliam o alcance da Justiça
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Um mês especial
roSSidélio loPES dA FonTE • Presidente da Amaerj

Esta nossa edição da FÓRUM Amaerj chega às mãos dos nossos leito-
res no mês em que se comemora uma data especial para todo o 
mundo — o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado em 8 
de março. A sociedade convencionou, desde tempos que se per-
dem na História, marcar no calendário eventos que tenham con-
tribuído para formar a memória cultural, política, econômica, 
esportiva e festiva de uma comunidade, um povo, uma nação ou 
— caso do dia dedicado ao sexo feminino — de todo o planeta. 

Nada mais justo, portanto, que também fixar, na cronologia 
do desenvolvimento da Humanidade, a luta milenar das mu-
lheres pela igualdade de direitos, pela inclusão igualitária no 
mercado de trabalho, pela conquista do voto, contra o sexismo e 
pela superação de tantos outros agravos à sua condição de seres 
humanos, em batalhas que visam, ou visaram, no caso das vitó-
rias já consolidadas, a um objetivo que resume essa trajetória de 
saudável rebeldia — a emancipação. 

De nossa parte, a reverência à data se dá na decisão editorial 
de ter dedicado especial espaço na revista ao trabalho de nossas 
magistradas não só para elevar a carreira que abraçaram, pela 
via do respeito aos compromissos próprios de seus deveres ju-
dicantes, mas também em consonância com a consciência de 
cidadãs, neste caso através do envolvimento em ações que, em 
última análise, põem o Poder Judiciário lado a lado com grandes 
demandas sociais. A reportagem de capa ressalta alguns desses 
exemplos, com o registro de iniciativas emblemáticas em favor 
do amplo conceito do que é a Justiça. Também nesta edição, 
que representa mais um passo na consolidação de uma nova 
fase da revista, destacamos temas de interesse da magistra-
tura, uma preocupação editorial sempre presente nesta 
publicação, além das agora definitivamente integradas 
seções de conteúdo mais geral. Boa leitura. •
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Especial

A Justiça de todos
Juízes, defensores públicos e promotores levam a 

esperança da cidadania para zonas carentes do Rio

Estabelecida pela Constituição Federal e implementada pelo 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 2004, no mu-
nicípio de Tanguá, a Justiça Itinerante celebra hoje uma 
expressiva marca de pessoas beneficiadas pelo progra-
ma. Cerca de 490,5 mil atendimentos e em torno de 53,6 
mil processos foram realizados ao longo de dez anos de 
assistência judicial em comunidades e municípios ca-
rentes do Rio. 

Idealizado com o objetivo de estabelecer novo para-
digma da prestação jurisdicional e se tornar um pilar da 
cidadania — levando a Justiça ao encontro do cidadão 
—, o programa contempla mais de 20 regiões, e se firma 
como um instrumento facilitador para o acesso a uma 
Justiça mais efetiva, democrática, menos formal e com 
maior celeridade.

Com coordenação da desembargadora Cristina Tere-
za Gaulia, o projeto dá orientação e presta atendimentos 
jurídicos gratuitos em ações de conciliação, nas causas 
dos segmentos de família, da infância, da juventude e do 
idoso, de registro civil de pessoas naturais, dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais, entre outros serviços. 

De acordo com a magistrada, ainda há um grande 
número de pessoas sem acesso ao Judiciário. Os moti-
vos são vários: falta de condições financeiras de arcar 
com processos e afins, desinformação, escolaridade 
baixa ou mesmo inexistente — até por motivos que po-

dem parecer prosaicos, mas que são determinantes no 
dia a dia dessa parcela da população, como a particula-
ridade de não ter sapatos. 

— A Justiça Itinerante tem a finalidade de ir ao en-
contro dessas pessoas, em locais em que detectamos 
ausência de informação sobre o real significado dos di-
reitos fundamentais e do acesso à Justiça. O objetivo do 
programa é implementar o encontro do juiz com o seu 
jurisdicionado mais carente do ponto de vista econômi-
co, social e cultural — explica a desembargadora.

As ações da Itinerante ocorrem semanal e quinze-
nalmente — de acordo com a demanda da localidade 
— e podem acontecer de formas distintas da Justiça 
convencional. Isso se dá através do contato com auto-
ridades locais (prefeito, deputados, vereadores e juízes 
que trabalhem nas proximidades), que identifiquem 
uma determinada demanda na região, ou por meio de 
pesquisas feitas pelo Tribunal, que localizem áreas 
prejudicadas pela ausência do Judiciário.

NA CApITAL
Considerando o grande número de sub-registros na 
cidade do Rio, foi criada a Justiça Itinerante Especia-
lizada na Erradicação do Sub-Registro de Nascimento 
— exclusiva para a área de registro civil —, que funcio-
na na Vara da Infância e da Juventude, na Praça XI, no 

Fotos Arquivo DGJUR

Moradores se organizam em filas para 
receber atendimento no Complexo da Maré
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Centro. O órgão atende pedidos como registro tardio, 
reconhecimento de paternidade e/ou maternidade, 
seja pela retificação ou pela restauração do registro de 
nascimento de crianças ou adultos. 

Assim como os sub-registros, há demandas que 
implicam ações pontuais, e não fazem parte da progra-
mação anual da Diretoria Geral de Apoio aos Órgãos 
Jurisdicionais (DGJUR), unidade organizacional do 
TJ-RJ responsável pela Itinerante. Para essas regiões, 
funciona a Justiça Itinerante em Ação, ou mutirões, 
como também é conhecida. 

Nesses casos, conforme aconteceu em 2014, nas 
comunidades do Salgueiro e do Complexo da Maré, na 
Zona Norte do Rio, a equipe da JI se mobilizou para um 
ou mais eventos num curto espaço de tempo. Na Justi-
ça Itinerante do Salgueiro foi celebrado o quarto ano da 
UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) na região, e no 
Complexo da Maré foram realizados três dias de even-
tos a convite do Exército, através do Comando da Força 
de Pacificação do Complexo. Na ocasião, os moradores 
da Maré passaram por uma triagem e foram atendidos 
em casos de sub-registro, divórcio, casamento e reco-
nhecimento de paternidade, entre outros serviços.

Em 2015, um dos desafios a ser enfrentado pela 
equipe de juízes, promotores e defensores é a violência. 
A Justiça Sobre Rodas, que percorre em ônibus as mais 
diversas regiões da periferia do estado, planeja retomar 
o trabalho suspenso em áreas afetadas pelo tráfico de 
drogas e pela criminalidade.

Para isto, o Tribunal de Justiça pretende transferir de-
terminados postos móveis da Justiça Itinerante, de áreas 
de risco para locais que ofereçam mais segurança. Como, 
por exemplo, o Posto da Vila Cruzeiro, sugerido para o 
Quartel do Corpo de Bombeiros da Penha, e o Posto da 
Rocinha, para o Complexo Esportivo da Comunidade.

Atualmente, existem cinco postos da Justiça Itine-
rante da cidade do Rio com as atividades suspensas 
(Cidade de Deus, Complexo do Alemão, Vila Cruzeiro, 
Batan e Rocinha). Nos demais locais em que não foram 

sugeridas realocações para as unidades é provável que 
voltem a funcionar no mesmo espaço.

Segundo a DGJUR, a atuação da Justiça Itinerante 
nesses locais foi interrompida temporariamente, após 
a presidência do Tribunal identificar alto índice de 
violência nas regiões. Nos eventos realizados no Com-
plexo da Maré, por exemplo, na área conhecida popu-
larmente como “Faixa de Gaza”, a equipe foi escoltada 
do início ao fim pelo Exército. A região tem esse apelido 
por se assemelhar ao território homônimo no Oriente 
Médio, marcado por grande número de conflitos. 

Para este ano, os planos da Justiça Itinerante não 
param por aí. De acordo com a DGJUR, existe a pre-
tensão de expandir a atuação na Baixada Fluminense, 
e de implementar o projeto no sistema penitenciário. 
Neste caso, o objetivo é que os detentos e seus parentes 
tenham acesso às ações na área do Direito de Família, 
Infância, Juventude, Idoso e Registro civil. 

Também há a intenção de promover três eventos da 
Justiça Itinerante no primeiro semestre, e três na segunda 
parte do ano, considerando a necessidade e a possibilidade 
orçamentária do Tribunal. Outra meta é dar continuidade 
ao trabalho iniciado em parceria com a Força de Pacifica-
ção no Complexo da Maré, através de ações pontuais que 
poderão ter até periodicidade quinzenal.

Atualmente a Justiça Itinerante atua nas regiões 
de Tanguá, Areal, Levy Gasparian, Macuco, Mesquita 
(substituído pelo posto de Vila de Cava em 2014), Ca-
rapebus, Jardim Primavera e Jardim Gramacho (Du-
que de Caxias), Tocos (Campos dos Goytacazes), Santo 
Eduardo (substituído pelo posto de Morro de Coco em 
2014), Jardim Catarina (São Gonçalo), Manilha (Ita-
boraí), Cidade de Deus (suspenso provisoriamente), 
Complexo do Alemão (suspenso provisoriamente), Vila 
Cruzeiro (suspenso provisoriamente), Batan (suspenso 
provisoriamente), Rocinha (suspenso provisoriamen-
te), Quatis, Nova Sepetiba, Santa Cruz e Praça Onze 
(sub-registro). •

Estatísticas de atendimento

Ano Processos Atendimentos

2010 3.425 25.028

2011 6.393 47.869

2012 8.251 77.079

2013 9.440 103.142

2014 7.069 106.453

Total 34.578 359.571

Equipe presta atendimentos 
em ônibus da Justiça Itinerante
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A injusta 
igualdade 
dos desiguais

A atividade pública difere bastante 
da privada. Na primeira, o papel 
do Estado e dos seus servidores é 
buscar o bem comum, prestando 
serviços indispensáveis à vida em 
comunidade, tais como seguran-
ça, saúde, educação e justiça. Na 
esfera privada, a legítima busca 
pelo lucro é que move empresas e 
corporações. 

Nada obstante essas diferen-
ças fundamentais, em ambas o 
tempo de serviço dos respectivos 
empregados deveria ser correta-
mente valorizado. Na iniciativa 
privada, via de regra, isso ocorre, 
sendo válido o exemplo da área 
jurídica, na qual as empresas di-
videm os advogados em catego-
rias sênior (os mais experientes), 
pleno (já com boa experiência 
de atuação profissional) e júnior 
(aqueles que estão iniciando suas 
atividades).

Não é apenas o nome do car-
go que é diferente. A remunera-
ção de cada uma das categorias 
também difere. Os advogados 
mais preparados e experientes 
ganham mais e têm mais benefí-

Sérgio luiz JunkES • Vice-presidente institucional da AMB e juiz em Florianópolis(SC)

cios do que os outros que estão no 
início ou no meio da caminhada. 
Na magistratura também sem-
pre foi assim, até que a Emenda 
Constitucional 19, sem qualquer 
justificativa, suprimiu de todos 
os juízes o adicional por tempo de 
serviço (ATS). 

A partir daí, todos os juízes pas-
saram a perceber a mesma remu-
neração, independentemente da 
experiência acumulada. Em outras 
palavras, um juiz que seja promo-
vido a desembargador e conte com 
apenas um dia de serviço nessa 
função recebe a mesma remunera-
ção que outro magistrado que seja 
desembargador há vinte anos, por 
exemplo. 

A Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) defende que 
essa distorção seja corrigida, alte-
rando-se a Constituição para que 
seja possível, tal como na iniciativa 
privada, dar o devido peso e o reco-
nhecimento financeiro a quem, ao 
longo dos anos, acumulou conhe-
cimento e experiência. Afinal de 
contas, nada mais injusto do que a 
igualdade dos desiguais. •

Distorção precisa 
ser corrigida para 
dar o devido peso 
a quem acumulou 

conhecimento  
e experiência
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dos anos 1960, em que o cientista Ja-
mes Lovelock, convidado pela Nasa 
para investigar a existência de vida 
em Marte e Vênus, afirmou que nada 
existia nos planetas porque em todos 
aqueles que compõem o sistema solar 
a atmosfera apresenta-se com equilí-
brio químico estático e grandes con-
centrações de carbono.

No entanto, ao analisar a Terra, 
descobriu que a concentração de ga-
ses na atmosfera, os sais dos oceanos 
e o PH dos solos são equilibrados bio-
logicamente. Concluiu em suas pes-
quisas que “somos o único planeta a 
manter harmonicamente os quatro 
elementos: terra, água, fogo e ar”. 

Um planeta onde a vida está pre-
sente. Gaia, como a denominavam os 
antigos gregos, é a mãe de todos nós. 
Dedicada mulher que infelizmente 
estamos fazendo sofrer cada vez mais 
por nosso egoísmo, aproveitando os 
seus recursos sem darmos nada em 
troca, sem nada fazer para conservá-
los ou recuperá-los.

Agora indagamos: aonde vai nos 
levar a ambição de extrair da nature-
za, sem qualquer controle, o que ela 
nos fornece? •
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A Terra 
dedicada 
à mulher

As mulheres merecem ser homenagea-
das sempre. Principalmente no dia a 
elas dedicado. Assim pensando, re-
solvemos simbolizar todas as mulhe-
res naquela que por sua causa todos 
existimos.

Seu nome é Gaia, que é o nosso 
planeta, a Terra. Como já realçamos 
em outras ocasiões, há momentos que 
o planeta quer nos dizer que tem vida 
própria. Temos muitas vezes a sensa-
ção de que pulsa na Terra um coração, 
circula o sangue em suas veias, sua res-
piração às vezes tem ritmo lento, mui-
tas vezes normal, mas em outras ocasi-
ões pulsa em ritmo muito agitado.

Na mitologia, a denominavam 
Gaia. Como um ser com vida própria, 
pulsando livre com seus órgãos e fun-
ções. Dizia a lenda que ela era a gran-
de mãe, a mãe dos mil seios signifi-
cando sua indescritível fecundidade.

A evolução da ciência, por outro 
lado, tem considerado que efetiva-
mente nosso planeta é um organismo 
vivo, muito além do que uma pedra 
inerte e perdida no espaço, sobre a 
qual existem as espécies animais.

Neste sentido, estudos muito atu-
alizados, como uma publicação do fim 

SidnEy HArTung • Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Direito Civil

Aonde vai nos 
levar a ambição 
de extrair da 
natureza, sem 
controle, o que 
ela nos fornece?



10 • Fórum Amaerj

prioridade para 
a porta de entrada 
do Judiciário

Sucessão

Em cerimônia de posse na presidência do TJ-RJ, Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho anuncia que principal 
objetivo é melhorar a primeira instância

Fotos de Rosane Naylor

O prefeito Eduardo Paes (à esquerda) e o 
governador Pezão cumprimentam Luiz Fernando
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O desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho tomou pos-
se na presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, em 2 de fevereiro, com a prioridade de 
melhorar a estrutura da primeira instância, conhecida 
como a porta de entrada do Judiciário. 

“Entre as prioridades máximas, teremos o enfrenta-
mento das carências estruturais da primeira instância, 
relegadas nos últimos anos a uma situação praticamen-
te dramática, tornando o exercício da jurisdição — com 
razão havida como vitrine — um permanente exercício 
de heroísmo. Muitas vezes, uma simples petição leva 
de quatro a cinco meses para mera juntada, tornando 
surreais a atividade do advogado, a espera da parte e 
o exercício dos juízes e servidores. Nesse quadro, de 
pouco ou nada vale o estabelecimento de metas de pro-
dução, quando sonegadas as condições mínimas para 
seu atendimento”, afirmou o presidente. 

A cerimônia também marcou a posse dos demais 
integrantes da nova diretoria do TJ-RJ para o biênio 
2015-2016. São eles: desembargadores Maria Augusta 
Vaz Monteiro de Figueiredo (corregedora-geral da Jus-
tiça), Maria Inês da Penha Gaspar (1ª vice-presidente), 
Nilza Bitar (2ª vice-presidente), Celso Ferreira Filho 
(3º vice-presidente) e Caetano Ernesto da Fonseca 
Costa (diretor-geral da Escola de Magistratura do Es-
tado do Rio de Janeiro — Emerj).

A solenidade reuniu diversas autoridades no Tri-
bunal Pleno, entre elas o governador Luiz Fernando 
Pezão, o cardeal Dom Orani Tempesta, o procurador-
geral de Justiça do Rio, Marfan Martins Vieira, os 
ministros do STJ Luís Felipe Salomão, Marco Aurélio 
Bellizze, Maria Isabel Diniz Gallotti e Sebastião Al-
ves dos Reis Junior, o ex-ministro do STF Luiz Octa-
vio Gallotti, o prefeito Eduardo Paes, o desembargador 
Sergio Schwaitzer, presidente do TRF-2, a desem-
bargadora Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos, 
presidente do TRT-1, o advogado Felipe Santa Cruz, 
presidente da OAB-RJ, e o presidente da Amaerj, juiz 
Rossidélio Lopes. •

Perante desembargadores, Luiz Fernando 
toma posse na presidência do TJ-RJ

Luiz Fernando, ao lado de desembargadores,  
se dirige à mesa para tomar posse

A Desembargadora Leila Mariano 
transmitiu o cargo ao novo presidente

O presidente ao lado dos integrantes 
da nova diretoria do TJ
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Diálogo 
aberto no 
Tribunal

Em seu primeiro discurso como presidente  
do Tribunal de Justiça do Estado  
do Rio de Janeiro, logo após a eleição,  
o desembargador Luiz Fernando Ribeiro  
de Carvalho afirmou que trabalhará  
por um tribunal uno, coeso, respeitando 
as individualidades, os pontos de vista 
divergentes, com a participação de todos,  
sem qualquer exceção. Em entrevista  
à FÓRUM Amaerj, pouco mais de um mês  
no cargo, o magistrado analisou questões  
como a implantação da participação coletiva  
na gestão da Corte. Presidente da Amaerj  
entre 1995 e 1997 e da AMB no biênio  
1998-1999, Luiz Fernando inovou  
ao nomear juízes de primeiro grau  
para as comissões do TJ-RJ

LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO

O senhor disse que o juiz deve ter voz, e por isso os magistrados 
de primeiro grau passaram a atuar nas comissões do Tribunal  
de Justiça. Qual é a importância da participação dos juízes  
nessas comissões?
Para nós é muito importante o sentido de comparti-
lhamento, da participação coletiva de juízes e desem-
bargadores. Afinal de contas estamos todos no mesmo 
barco e integramos o mesmo Poder Judiciário, temos a 
mesma função constitucional. A divisão é só de traba-
lho e de grau de jurisdição, mas a identidade da ativi-
dade do magistrado, sem dúvida, é uma só. Até então, 
só os desembargadores compunham as comissões do 
Tribunal. Às vezes eram comissões importantes, que 
preparavam projetos que seguiam para o Órgão Es-
pecial, sem qualquer colaboração ou participação dos 
juízes, como se o primeiro grau fosse invisível para 
certas atividades da Corte. A participação do juiz de 
primeiro grau é muito importante. Ele tem outra vi-
são, geralmente é mais novo, mas já adquiriu alguma 
experiência. É muito importante que o Tribunal tenha 
essa visão de conjunto, que resulte da contribuição do 
segundo grau, do desembargador, sem perder de vista 
e de considerar a visão do juiz da primeira instância. É 
com essa finalidade que nós estamos propondo agora, 
em todas as comissões que funcionam no Tribunal de 
Justiça, a participação de juízes de primeiro grau para 
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ter uma visão mais rica, mais abrangente dos assuntos 
examinados nesses organismos.

De que forma o Tribunal vai atuar para a criação de uma política 
de efetiva valorização da magistratura e do Judiciário?
Não existe fórmula mágica, mas nós sabemos que a 
primeira instância está muito deficiente. Atualmen-
te, ela está muito defasada, com uma estrutura mate-
rial e de pessoal absolutamente deficiente. Ao longo 
dos anos foi acontecendo um inchaço no número de 
processos, que hoje é descomunal. Nós sabemos que, 
na promulgação da Constituição, em 1988, o sistema 
judicial brasileiro recebia 350 mil processos por ano 
e agora nós já chegamos a um acervo total de 100 mi-
lhões, dos quais 10% no Rio de Janeiro. O volume dos 
processos é monumental, ele chega a representar uma 
covardia com os nossos juízes e servidores, porque en-
quanto ele cresce em progressão geométrica, o núme-
ro de juízes e servidores não cresce nem em progres-
são aritmética, é uma luta desigual. Então, é preciso 
buscar mecanismos alternativos, como a conciliação, 

a mediação e a arbitragem. Nós estamos empenhados 
em capacitar os nossos magistrados e servidores com 
cursos de atualização, na Emerj e na Esaj. Também 
vamos buscar manter o poder aquisitivo da moeda, 
com reajustes anuais de acordo com a inflação — a que 
todo cidadão tem direito — e a recuperação das perdas 
salariais. Valorização é num sentido mais abrangente, 
que envolve a questão remuneratória — que eviden-
temente é importante para a subsistência digna das 
pessoas — como também o respeito aos direitos, a no-
ção de consideração pelos servidores, respeito ao ma-
gistrado pela administração, e uma administração que 
procure dialogar, procure compartilhar os problemas 
com os servidores e magistrados, cada um de acordo 
com a sua responsabilidade. Vamos procurar, de toda 
maneira, mostrar ao magistrado e ao servidor que eles 
têm o respeito da administração, que eles não são ape-
nas números numa engrenagem, mas que são vistos 
como pessoas, como seres humanos e que merecem o 
devido respeito. Tudo isso é valorização.

O senhor afirmou, recentemente, que uma de suas maiores 
prioridades seria a criação da Central de Atendimento  
aos Magistrados. Qual é o objetivo desse órgão?
A Central tem a finalidade de evitar que o juiz perca 
tempo com demandas administrativas e requerimentos 
burocráticos. Ela já foi instalada e está sob responsabili-
dade dos desembargadores José Carlos Maldonado, Lú-
cia Helena do Passo e do juiz Leonardo Grandmasson. 
Às vezes, o juiz ou o desembargador liga para um depar-
tamento do Tribunal e acaba sabendo que o que preci-
sa não é naquele setor, então lhe é sugerido que busque 
em outro departamento o que procura, ou simplesmente 
não vem resposta alguma. Tudo isso é tempo que o ma-
gistrado perde em relação à jurisdição, ou seja, ele pode-
ria estar empregando esse tempo de maneira mais útil, 
resolvendo seus processos, as suas audiências, e não está 
porque permanece cuidando de burocracia do Tribu-
nal. Então, nós resolvemos instalar um departamento de 
assistência aos magistrados, com uma estrutura de seis 
pessoas. Com um único número de telefone, o magis-
trado liga e é atendido rapidamente por um funcionário, 

que realiza a conexão com o departamento ou setor pró-
prio do Tribunal e busca a resposta administrativa para 
aquela situação. O objetivo é dar um bom atendimento 
ao magistrado e liberar o seu tempo para que ele possa 
se dedicar à atividade jurisdicional.

Como será tratada a questão orçamentária do Judiciário fluminense?
Na verdade, todos sabem que a situação econômica 
é de retração, que o preço do petróleo despencou e a 
economia do Rio de Janeiro foi atingida. Nós sabemos 
que sem dinheiro nem a mesada do filho é recebida em 
casa. E nós não somos apenas filhos, somos partícipes. A 
questão orçamentária atinge a nós como atinge aos ou-
tros Poderes. O Judiciário é um Poder em igualdade de 
condições com os outros e deve ser tratado e exigir ser 
tratado com altivez. Vamos esperar que isso possa me-
lhorar, que essa situação do petróleo possa ser revertida, 
porque somos todos vítimas de uma situação perversa, 
uma situação para a qual não contribuímos, na qual os 
outros Poderes também são vítimas. Somos otimistas 

O Judiciário é um Poder em igualdade de condições com os outros 
e deve ser tratado e exigir ser tratado com altivez
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Somos otimistas porque o nosso estado tem muito potencial para voltar 
a crescer. A participação do Judiciário neste momento é fundamental

porque o nosso estado tem muito potencial para voltar 
a crescer. A participação do Judiciário neste momento 
é fundamental, porque é nos momentos de crise que 
os direitos fundamentais descritos na Constituição são 
mais desrespeitados. Por isso, é importante um Judici-
ário independente, autônomo, altivo e partícipe da vida 
comunitária, social, que não tenha qualquer sensação 
de arrogância em relação aos demais Poderes, mas que 
tenha noção da sua responsabilidade social. Enfim, em 
todas as situações de crise é o Judiciário o garantidor fi-
nal dos direitos fundamentais do cidadão. É essa a in-
tenção de se ter um Poder Judiciário que faça jus a uma 
noção e uma ideia de democracia e de República. Não 
há democracia sem Judiciário forte e independente e 
não há República sem um Judiciário que funcione.

O senhor foi presidente da Amaerj e da AMB, e agora preside  
o Tribunal. Como analisa a relação do TJ-RJ com as associações  
de classe?
As associações de classe assumiram uma importância 
muito grande e tratam, cada vez mais, de matéria ins-

titucional. Quando elas nasceram, talvez há cinquen-
ta anos, cuidavam apenas de matéria reivindicatória 
ou cultural, quase como grêmios culturais, mas depois 
foram evoluindo quanto a questões do seu interesse. 
Atualmente, as associações cuidam de problemas ins-
titucionais, que são os principais problemas dos tribu-
nais, as questões da autonomia e independência do Po-
der Judiciário, da harmonia e da conexão dos Poderes. 
Então, eles devem ter uma linha de entendimento. Isso 
não quer dizer que haverá um pensamento totalmente 
idêntico entre as associações da magistratura e os tribu-
nais de Justiça. Deve-se procurar, sempre que possível, 
um tratamento harmonioso entre as questões que inte-
ressam à magistratura. Se a magistratura é a alma do 
Poder Judiciário — não existe um Poder Judiciário de-
sencarnado ou sem alma ou desprovido de espírito — é 
evidente que os tribunais, que se compõem desses ma-
gistrados, têm que ter uma ligação muito forte e estreita 
com a magistratura, e essa ligação mais ampla se dá por 
intermédio da atuação das associações de magistrados.

A revista FÓRUM Amaerj apresenta, nesta edição,  
diversos projetos sociais de magistradas do Tribunal  
de Justiça do Rio. Como a nova administração avalia  
o alcance desses projetos?
Eles são fundamentais. Até alguns anos atrás, se 
pensava que o juiz só falava nos autos, e o Tribu-
nal só se manifestava nos processos. Até existe a 
famosa frase, “O que não está nos autos não está 
no mundo”, como se isso fosse possível. Na verda-
de, essa frase representa uma total alienação até 
em relação ao Código de Processo Civil, porque o 
CPC estabelece que quando o juiz não pode decidir 
de acordo com a prova dos autos, ele vai decidir de 
acordo com as regras da experiência comum. Ora, 
as regras da experiência comum não estão nos autos 
de processo algum, elas estão na vida. Então, o juiz 
decide de acordo com a prova dos autos e de acordo 
com a sua experiência. Nós pensamos que os juízes 
devem participar não só de comissões do Tribunal, 
como devem ter uma participação mais ampla em 
todos os assuntos, como também levar as suas ati-

vidades além do mundo do processo. Um projeto 
social se caracteriza por ser pró-ativo, por um juiz 
sair da sua atividade puramente processual, do ga-
binete, e passar a ser pró-ativo na comunidade onde 
ele atua. Isso é muito importante porque mostra que 
o juiz está antenado com a sociedade, com a comu-
nidade onde presta jurisdição. Por isso, todos esses 
projetos sociais mostram o juiz se libertando dos gri-
lhões dos autos processuais e revelando a sua face 
mais humana, mais próxima do cidadão comum. Ele 
pode ser reconhecido mais como partícipe daquela 
sociedade, como alguém que presta jurisdição, mas 
que não se limita a isso. Está celebrando casamen-
tos, está participando de uma Justiça Itinerante, de 
uma Justiça Cidadã, enfim os mais diversos projetos 
sociais que mostram uma vocação da magistratura 
para uma inserção social,para que essa atuação per-
mita que a atividade judicial seja mais bem compre-
endida. É a inserção social do Poder Judiciário, é o 
juiz ser humano. •

Entrevista
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Agilidade 
na prestação 
jurisdicional

A redução do tempo de tramitação  
do processo é o principal desafio da nova 
corregedora-geral de Justiça do Estado  
do Rio de Janeiro. Primeira mulher a ocupar  
a Corregedoria do TJ-RJ, a desembargadora 
Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo 
pretende otimizar o processamento  
no primeiro grau de jurisdição, com  
o objetivo de descongestionar o Judiciário.  
Magistrada desde 1982, a desembargadora 
integrou o Conselho da Magistratura  
no biênio de 2005-2006, foi presidente  
da Primeira Câmara Cível e passou a compor  
o Órgão Especial em 2009

MARIA AUGUsTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO

Qual será o maior desafio da corregedoria nos próximos dois anos?
O maior desafio será diminuir o tempo do processo no 
primeiro grau, de forma a entregar uma prestação ju-
risdicional final em prazo razoável, bem como comple-
mentar a informatização na primeira instância. 

De que forma o trabalho será desenvolvido para enfrentar  
a sobrecarga dos juízes e a carência de servidores?
Diagnosticando os problemas das serventias que não vêm 
apresentando bons resultados, para traçar as diretrizes 
capazes de melhorar as condições de trabalho e alcançar 
eficácia (prestação jurisdicional rápida) com qualidade. 
Pretendo instrumentalizar a magistratura de primeiro 
grau e os servidores, ajustando os recursos existentes.

Quais as principais ações que a senhora pretende desenvolver  
na corregedoria?
Adequar o número de servidores às necessidades do 
cartório de cada especialidade, investindo na formação 
dos que atuam no gabinete do juiz; aperfeiçoar o sistema 
de informática, para melhorar o acesso do grande públi-
co e a comunicação dos sistemas da OAB, Procuradorias, 
Defensoria e Ministério Público, aprimorando, especial-
mente, a visualização do processo digital e intimações, e 
processamento dos agravos de instrumento; formar um 
grupo de estudos para viabilizar a implantação do pro-
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cesso digital nas Varas de Órfãos; implantar um canal 
de wi-fi para que advogados e partes possam ter acesso 
ao processo digital por qualquer meio de transmissão de 
dados, dentro dos fóruns e durante as audiências.

Quais os pontos-chave para a função de orientar e fiscalizar?
A perspectiva que se deve ter em mente é o funcio-
namento orgânico e sistêmico do Tribunal de Justiça. 
Nem sempre os problemas são materiais. Há grande 
descontentamento das partes, dos advogados, dos ser-
vidores e dos magistrados. É preciso estar atento a todos 
esses reclamos. Assim, a fiscalização terá como pedra 
de toque o reconhecimento dos problemas existentes, 
para que metas possam ser traçadas a fim de orientar e 
qualificar a gestão e o funcionamento da serventia.

Como a Corregedoria Geral da Justiça pode contribuir  
para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional?

Viabilizando o adequado funcionamento das serventias 
e fomentando a cultura de soluções alternativas para 
conflitos — conciliação e mediação —, de modo a encer-

rar brevemente o litígio, imprimindo agilidade na pres-
tação jurisdicional, descongestionando o Judiciário.

Como será o relacionamento com a presidência?
Presidência e corregedoria têm diferentes atribuições, 
que devem ser respeitadas, mas é certo que atuando 
em conjunto terão maiores chances de alcançar obje-
tivos e metas. E é justamente isso que se pretende na 
próxima gestão, quando os dois órgãos da administra-
ção se encontram voltados para aparelhar o primeiro 
grau de jurisdição.

A corregedoria tem a secretaria de Apoio à Comissão da 
Erradicação do sub-Registro. Qual a importância para o Judiciário 
de desenvolver projetos que garantam a inclusão social? 
A importância está em permitir que grande parcela da 
sociedade, composta de pessoas que vivem em situa-
ção de vulnerabilidade social, tenha acesso a direitos 
fundamentais, fomentando a cidadania. Esses projetos 
permitem que o Judiciário vá ao encontro de cidadãos, 
promovendo uma mudança de relacionamento com a 
sociedade civil. •
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O momento da 
aposentadoria

Qualquer trabalhador quando é obrigado a se aposentar sofre, 
em geral, algum dano. Apenas não ocorre se a pessoa 
não ama verdadeiramente a sua atividade, dela deban-
dando prematuramente.

Na magistratura não é diferente, quando, salvo ra-
zões extraordinárias, a aposentadoria ocorre por inte-
resse superior da pessoa.

A transição é penosa. Em determinada data findam 
todos os benefícios e obrigações decorrentes da ativida-
de jurisdicional. O séquito de funcionários que o aten-
dia, de um dia para outro, desaparece.

Isso só não ocorre com aqueles que mais cedo, mesmo 
tendo dado todo o seu esforço por sua atividade profissio-
nal, buscam novos horizontes. Eles partem para novos 
desafios. Contudo, essa posição não é a da maioria.

O caminho natural para o magistrado inativo seria a 
advocacia, campo de atuação durante muitos anos. No 
entanto, o exercício dessa atividade exige atributos es-
peciais, além do conhecimento do Direito. Para se ter 
êxito, é indispensável que o pretendente a advogar seja 
comunicativo, simpático, tenha presença de espírito e 
outras qualidades essenciais. Sempre afirmei aos meus 
alunos que o advogado não pode ser uma pessoa tímida, 
um covarde. Por outro lado, não deve passar dos limites 
da urbanidade e educação. Tem que saber se compor-
tar, adequadamente. Profissão difícil a do advogado! 
Saber se impor com habilidade, lisura e educação. Não 
abrir mão do Direito que patrocina.

A TRANsIçãO
O momento de transição é delicado. Não se pode parar. 
Virar um inútil de um momento para outro. Se a pessoa 
não quer advogar, outras opções deverão ser escolhidas.

No meu caso, ao me aposentar, já exercia o cargo de 

presidente da Comissão Acadêmica na Emerj. Nele, 
permaneci por mais três anos. Além disso, ainda conti-
nuei a lecionar na faculdade de Direito, por quase um 
ano. No final daquele ano também me aposentei.

Passei a me dedicar a algumas entidades da classe, 
como a Amaerj, onde, no biênio anterior, exerci o cargo de 
diretor do Departamento dos Aposentados. Também pas-
sei a participar do corpo diretivo do IMB. Além da Mutua 
dos Magistrados, sendo que nestes últimos oito anos exerci 
a presidência do Conselho Deliberativo Fiscal. Finalmen-
te, sou também conselheiro da Magicred-RJ (Cooperativa 
de Crédito dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro).

Enquanto fui diretor do Departamento dos Aposen-
tados desta entidade, a maior demanda com que me 
deparei dizia respeito às férias trabalhadas e não rece-
bidas. Um outro ponto relevante era a dificuldade de 
receber pleitos já deferidos. Trabalhou-se muito para 
que tais demandas fossem solucionadas.

Era praxe, quando havia atrasados para receber, os 
aposentados terem tratamento discriminatório. Salvo 
agora, na administração da desembargadora Leila Ma-
riano, os aposentados maiores de 80 anos — o que não 
é o meu caso — receberam o crédito reconhecido refe-
rente ao Fundo de Reserva, pago em menores parcelas. 
Mesmo assim, há um saldo bem maior para ser ressar-
cido, o que não ocorreu até agora.

O magistrado, ao se aposentar, tem reduzido os seus 
ganhos. Várias verbas são pagas apenas aos que estão 
na atividade, preenchendo certos requisitos, como au-
xílio-escola. A auxílio-moradia e de alimentação todos 
os magistrados da ativa fazem jus.

Por todos estes motivos, a aposentadoria é um dano 
para um magistrado que durante décadas exerceu sua 
atividade e saiu na compulsória. •

Redução de obrigações e benefícios 
estimula magistrados a desenvolver 
aptidões profissionais em outras áreas

nEwTon PAulo AzErEdo dA SilVEirA • Desembargador aposentado
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Em ritmo de festa
Cerca de 750 associados participaram, em 2014, da tradicional festa de fim de ano da Amaerj. 
O evento foi realizado no salão do Hotel Copacabana Palace e contou com participações especiais 
da banda Celebrare, do DJ Cappelli e de um grupo de samba da Mangueira. Em sorteio, o juiz 
Alexandre Guimarães Gavião Pinto ganhou uma viagem para Dubai, oferecida pela Associação

Juízes André de Souza Brito, Érica de Paula (com o marido), Lísia 
Carla Rodrigues, Raquel de Oliveira (com o marido) e Cláudia Motta

Juízes Mafalda Lucchese e Antonio Luis Lucchese com parentes

Desembargador Luciano Barreto e as juízas 
Lúcia Regina Esteves e Kátia Cilene (com o marido)

A partir da direita, o juiz Fabiano Reis e a esposa, 
ao lado da juíza Simone Ramalho Novaes e o marido

Juiz Paulo Roberto Correa e a esposa
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Fotos de Rosane Naylor 

Juízes Rossidélio Lopes, Lysia Figueira, Cláudia Motta, 
desembargador Luiz Fernando e a esposa, com a juíza 
Daniela Brandão

Deputado Alessandro Molon e juízes Rossidélio Lopes e João Ricardo, presidente da AMB

O mestre sala e a porta bandeira da Mangueira animaram a festa

Juiz Maxwel Rodrigues e a esposa
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A banda Celebrare agitou 
a confraternização da 
magistratura fluminense

Desembargadora Elisabethe Alves Aguiar e parentes 

Associadas se divertiram durante as atrações musicais da festa

Juiz Ricardo Alberto Pereira e a esposa, ao lado de convidados

Desembargadora Lúcia 
Maria Miguel e seu filho
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Magistrados e convidados confraternizaram 
no evento de fim de ano da Amaerj

Fotos de Rosane Naylor 

Juiz William Satoshi Yamakawa com amigos e parentes

Juiz Eduardo Klausner e a família

Juiz Flávio Itabaiana e a esposa

Desembargadores Antonio Carlos Amado 
e Custódio Tostes com as esposas

Desembargadores Juarez Folhes 
e Fernando Almeida, com as esposas
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da Federação. Segundo Mafalda, o 
reconhecimento traz efeitos bené-
ficos às crianças, como o efetivo in-
gresso do pai em suas vidas e a con-
sequente elevação da autoestima.

por que surgiu a ideia de criar o projeto?
Desde que comecei a atuar na 
1ª Vara de Família, que também 
tem competência para questões 
atinentes ao registro civil de pes-
soas naturais, uma das primeiras 
preocupações foi a constatação da 
falta de registro civil. Isso gerou 
contato com legisladores munici-
pais, que se sensibilizaram com a 
questão e aprovaram a Lei Muni-
cipal 1.810/2004, que, em síntese, 
determina que ao receber a alta, a 
gestante apresente cópia da cer-
tidão de nascimento do neonato. 
Não o fazendo naquele momento, 
ela dispõe do prazo de cinco dias, 
a contar da data da alta. Caso a não 
notificação persista, o fato deve ser 
relatado e encaminhado ao Con-
selho Tutelar, juntamente com os 
dados de identificação da genitora 
e/ou genitor. Com tais elementos, 
o Conselho Tutelar intima mãe e/
ou pai a comparecer ao órgão res-
ponsável, com a certidão de nasci-
mento do filho. Com o decorrer do 

tempo, em contato com as partes, 
pude constatar o enorme número 
de crianças e adolescentes sem a 
filiação completa, na maioria das 
vezes por desconhecimento de que 
era possível a inclusão dos nomes 
dos genitores. Muitos ainda acre-
ditam que filho havido fora do ca-
samento não pode ser reconhecido 
pelos pais biológicos; que mesmo 
casados, se o pai falece durante a 
gestação, a paternidade não pode 
ser incluída; que é muito caro para 
se proceder ao reconhecimento 
da filiação etc. Num dos procedi-
mentos, compareceu um pai para 
proceder ao reconhecimento da 
paternidade de sua filha. Muito 
humildemente perguntou qual 
era o valor que deveria pagar, pois 
havia conseguido um empréstimo 
com um amigo. Quando respondi 
que o reconhecimento era gratui-
to, ele afirmou: “Então tenho outra 
filha para reconhecer também”. 
Claro que ambas tiveram a pa-
ternidade reconhecida no mesmo 
momento, gratuitamente. Ao to-
mar conhecimento de que foi apu-
rada, no Censo Escolar de 2009, 
a existência de 4.869.363 alunos 
sem informações sobre o nome dos 
pais nos registros de nascimento, 
entendi ser necessária uma ação 
para regularizar o maior número 
possível dessas situações. 

Como o projeto atua? 
Primeiramente, após reuniões 
com os diretores de escolas e cre-
ches, colhi as principais dúvidas e 
elaborei a cartilha “Toda criança 
tem direito à filiação”, impressa 
pelo Tribunal de Justiça. É uma 
publicação que visa a facilitar o 
esclarecimento de qualquer ques-
tão relativa ao reconhecimento de 
filiação e à aplicação da legislação 

Um direito que 
vem de berço
Projeto lançado por juíza em Duque de Caxias, 
que virou lei estadual, garante reconhecimento 
de filiação completa a crianças e adolescentes

MAFALDA LUCCHEsE 

Todo pai tem direito a informação. 
Este também poderia ser o nome do 
projeto da juíza Mafalda Lucchese. 
Após assumir a 1ª Vara de Família 
de Duque de Caxias, em 1996, a 
magistrada se deparou com um in-
dicador preocupante — a existência 
de um grande número de crianças 
sem a filiação completa. Uma das 
maiores justificativas dos pais para 
não reconhecerem a paternidade 
era a falta de informação. Muitos 
acreditavam que o procedimento 
seria custoso. Foi então que a juíza 
criou o projeto Toda Criança Tem 
Direito à Filiação, que facilita o 
esclarecimento de qualquer ques-
tão relativa ao reconhecimento de 
paternidade e a aplicação da le-
gislação pertinente. O resultado foi 
uma grande queda no número de 
registros sem a filiação completa: 
no 1º Distrito de Duque de Caxias 
o percentual, que em 2012 era de 
10,71%, caiu em 2014 para 6,89%. 
O número de reconhecimento de 
filiação espontânea realizado dire-
tamente no cartório também cresce 
a cada ano. A iniciativa virou lei 
municipal de Duque de Caxias em 
2011 e estadual em 2013. No Con-
gresso, tramita um projeto de lei 
para estender o programa ao nível 
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pertinente. Nas reuniões também 
foram disponibilizados os números 
de telefones e e-mails do gabinete 
para que as dúvidas fossem sana-
das de imediato, de forma simples, 
sem formalidades e rapidamente. 
Tal cartilha é muito útil, porquan-
to com a aprovação das leis muni-
cipal e estadual, os diretores de es-
colas ou seus prepostos, quando da 
realização da matrícula, renovação 
ou transferência escolar, devem 
procurar saber, com os responsá-
veis, as razões de registros de nas-
cimento não informarem o nome 
dos pais e como proceder para 
contribuir com a regularização da 
situação civil do aluno. 

De que forma a falta do reconhecimento 
dos pais afeta as crianças?
O ambiente escolar é o momento 
em que a criança inicia o convívio 
social. Começam as indagações 
e comentários, entre os próprios 
alunos, acerca dos aspectos fami-
liares, a respeito do nome do pai 
ou da mãe, qual a profissão deles, 
o que fizeram no final de semana, 

qual o programa das férias, qual a 
razão de o pai, eventualmente, não 
ter ido a uma atividade da escola, 
ou de a mãe não comparecer a uma 
reunião. Foram constatados os se-
guintes efeitos benéficos: resgate 
da criança e adolescente na unida-
de familiar e escolar; conhecimento 
de sua completa filiação biológica 
e sua ancestralidade; elevação da 
autoestima; maior conhecimento e 
entendimento dos profissionais de 
ensino sobre o aluno; ingresso do 
pai na vida da criança, não apenas 
através de um documento, mas na 

Fico sensibilizada 
por ter conseguido 
tocar as pessoas 
que ajudaram 
a tornar o projeto 
uma realidade

efetiva participação e acompanha-
mento do desenvolvimento do filho 
e exercício do poder familiar. 

Como a senhora analisa o crescimento  
do projeto?
O projeto tomou vida própria. 
Quando existe uma lacuna entre 
a necessidade social e a legislação 
é que o Legislativo atua formu-
lando novas leis, que serão conse-
quentemente adotadas pelo Judi-
ciário na solução dos conflitos. No 
caso do projeto, a lei veio a partir 
de uma atuação judicial, subver-
tendo-se de forma sadia a ordem 
natural das coisas, o que não é 
vedado por nosso ordenamento. 
Vendo as proporções atingidas por 
uma prática que idealizei eu fico 
bastante sensibilizada, principal-
mente por ter conseguido tocar 
as pessoas que ajudaram a tornar 
o projeto uma realidade. Noutro 
giro, saber que as crianças de todo 
o estado serão beneficiadas é a ga-
rantia de que o trabalho de formi-
guinha começado em Duque de 
Caxias valeu a pena. •

Divulgação
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Mulheres da Justiça
Obstinadas na defesa da lei, magistradas mostram 
por que têm cada vez mais destaque nos cargos 
de liderança do Judiciário

A partir da esquerda, Cristina 
Gaulia, Raquel Chrispino, Adriana 
de Mello, Lysia Figueira, Mafalda 
Lucchese, Denise Appolinária, 
Daniela Brandão, Cláudia Motta, 
Regina Rios, Raquel de Oliveira 
e Rosana Navega

Fotos de arquivo
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Protagonistas na luta contra as injustiças sociais, as mulheres 
sempre foram pilares da democracia e de justiça na 
sociedade, desde os primórdios históricos da mitologia 
greco-romana. Representado pelas deusas gregas Diké 
e Themis, e Iustitia em Roma, o símbolo da Justiça to-
mou forma na figura de uma mulher forte e destemida 
— munida de instrumentos para garantir o respeito às 
leis (espada), ao intelecto (balança) e à igualdade pe-
rante todos (venda), sem distinção de raça, cor ou sexo. 
E assim permanece o conceito de Justiça até hoje.

Mesmo vivendo numa sociedade patriarcal, a mu-
lher virou símbolo de coragem e bravura, qualidades 
perpetuadas na crônica da Humanidade, que lhe re-
servou papéis estratégicos no cenário político e econô-
mico das nações. O fim do paradigma do “sexo frágil” 
foi marcado por grandes acontecimentos — seja com 
o advento da Revolução Industrial, ou na Rússia revo-
lucionária de 1917, ou em outros episódios seminais 
nos quais se pontuou a reivindicação por igualdade e 
melhores condições de vida e de trabalho. Também 
vale lembrar, no caso do Brasil, o decreto do presi-
dente Getúlio Vargas, em 1932, que lhe estendeu o 
direito de voto.

Em 2006, com a aprovação da Lei Maria da Penha 
(Lei nº11.340) a luta feminina contra o histórico de 
maus tratos e violência familiar obteve uma grande 
vitória. Com a introdução do parágrafo 9º, do Art. 129, 
no Código Penal, foi determinado que agressores de 
mulheres em âmbito doméstico ou familiar passassem 
a ser presos em flagrante ou a ter prisão preventiva de-
cretada.

Criado no bojo de massivas manifestações popula-
res, o Dia Internacional da Mulher é celebrado mun-
dialmente em 8 de março. A data marcou o início de 
uma nova era para a mulher, um símbolo para a con-
quista de direitos e, também, deveres como cidadã.

Para homenagear as mulheres vitoriosas da Justiça, 
que permanecem atuando em prol de uma sociedade 
mais igualitária para todos, no desenvolvimento de 
ações que vão além das funções judicantes, a revista 
FÓRUM Amaerj relaciona em reportagem especial 
desta edição projetos, iniciativas e ações sociais promo-
vidas por magistradas do Judiciário fluminense.

EM DEFEsA DA CIDADANIA
Desde que entrou para a magistratura, em 1988, a 
desembargadora Cristina Tereza Gaulia percebeu 
a oportunidade de, com o pressuposto de autoridade 
pública do Judiciário, trabalhar ainda mais em favor 
da cidadania. Mesmo diante do intenso envolvimento 
com as causas sociais, ao longo de 20 anos de carreira 

ela nunca se afastou do exercício da jurisdição, e sem-
pre teve distribuição plena de processos.

Atual coordenadora estratégica dos programas 
Justiça Itinerante, Justiça Cidadã e Casamentos Co-
munitários, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
(TJ-RJ), a desembargadora reúne histórias de supera-
ção e conquista. Participou da primeira cerimônia de 
casamento coletivo para casais homoafetivos no Rio, e 
visitou com a Justiça Itinerante, ao lado de outros ma-
gistrados, zonas de risco da periferia do estado, como 
o Complexo da Maré, ainda hoje sob ocupação, inclu-
sive de forças do Exército, para consolidar o processo 
de pacificação.

Gaulia afirma que, logo ao entrar na magistratura, 
percebeu que o juiz tem um papel social que transcen-
de o ato de simplesmente trabalhar num processo.

— O magistrado tem que dar conta da demanda 
processual. Eu reconheço esse ônus, que é o dever 
principal de um juiz. Mas sempre entendi que havia 
a possibilidade, e até a obrigação, de, numa socieda-
de injusta e desigual, como é a nossa, dar mais do que 
simplesmente era esperado de mim — diz a desembar-

gadora, atualmente na 5ª 
Câmara Cível.

Ela acredita que ain-
da há muito o que fazer, 
e planeja a interiorização 
dos projetos realizados no 
município do Rio, assim 
como a ampliação dos di-
reitos dos presos. Para ela, 
os magistrados têm que 
garantir a democratização 
da Justiça.

— Todas essas situações, ainda que fujam da roti-
na dos juízes, são momentos que trazem uma felicida-
de muito grande. E não deixam de ser obrigação dos 
magistrados. Porque temos que levar a Justiça a quem 
dela precisar. Nós temos que garantir a igualdade do 
acesso à Justiça — observa.

Em 2014, a desembargadora passou a coordenação 
do programa dos casamentos comunitários para a juíza 
Raquel de Oliveira, titular da 6ª Vara Cível de Jacarepa-
guá. A magistrada, que sempre atuou em trabalhos sociais 
em parceria com o Departamento de Avaliação e Acom-
panhamento de Projetos Especiais (Deape), do TJ-RJ, e 
acompanhou de perto o desenvolvimento do projeto das 
uniões heterossexuais e homoafetivas, emocionou-se ao 
assumir a função. Na ocasião, ela celebrou a maior ceri-
mônia de casamento coletivo já realizada no estado, com 
cerca de 2 mil casais no estádio do Maracanãzinho. 

Temos que levar 
a Justiça a quem 
dela precisar
CriSTinA TErEzA gAuliA
Desembargadora
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Para a juíza, o envolvimento de 
magistrados na elaboração e reali-
zação de projetos de cunho social 
gera ganhos tanto para o Estado, 
como para a Justiça. No seu enten-
der, iniciativas como essas, que dão 
resultados após anos de dedicação, 
contribuem para a prevenção de 
conflitos, fator de sobrecarga do 
Judiciário, e para reduzir signifi-
cativamente novas demandas pro-
cessuais nas Varas de Família.

— A demanda no país por es-
clarecimentos sobre os direitos de 
cidadania, e estes incluem as dú-
vidas sobre a mudança do estado 
civil, é muito grande. E na medida 
em que um adquire esse conhe-
cimento e passa adiante, o outro 
também quer exercer os seus di-
reitos. Eu digo que é um trabalho 
de formiguinha, a cada ano isso vai 
crescendo, e a gente só consegue 
ver que a sociedade está confian-
do mais no nosso trabalho a partir 
do momento em que os cidadãos 
passam a nos procurar mais — diz 
Raquel.

Infelizmente, a Justiça tem 
elevada taxa de sobrecarga pro-
cessual, mas mesmo assim uma 
parcela enorme de pessoas perma-
nece sem acesso ao Judiciário. É o 
caso, por exemplo, do alto índice 
de adultos sem registro civil. O fato 
chamou a atenção da juíza Raquel 
Santos Chrispino, titular da 1ª Vara 
de Família de São João de Meriti, 
que decidiu criar um projeto de er-
radicação do sub-registro civil de 
nascimento e busca de certidões 
no Rio de Janeiro. 

RECONHECIMENTO
Após cinco anos à frente do progra-
ma, em 2013 a magistrada teve o 
reconhecimento internacional da 
iniciativa, ao ser a vencedora da ca-
tegoria Erradicação do Sub-Registro 
de Nascimento no Fórum Mundial 
de Direitos Humanos. A magistra-
da, com uma trajetória profissional 
ligada a causas humanísticas, lem-
bra que, ao ingressar na magistratu-
ra, pôde trabalhar em prol das cau-
sas sociais através da mediação. 

— A partir do atendimento dos 
casos concretos de pessoas sem a 
documentação básica, consegui-
mos perceber o grande drama vi-
vido por esses brasileiros, em face 
da imensa desestrutura do Estado 
para atender aos cidadãos. Como 
é o juiz que, em grande parte dos 
casos, decide sobre o registro de 
nascimento fora do prazo, diante 
das muitas dúvidas apresenta-
das pelos oficiais registradores, 
era necessário o envolvimento do 
Poder Judiciário no apoio ao tra-
balho dos magistrados — explica 
a juíza.

Para ela, sob o aspecto insti-
tucional o prêmio simboliza o re-
conhecimento de que o Poder Ju-
diciário está preocupado com as 
questões sociais e humanitárias, 
e se articulando internamente 
para melhor atendê-las. Pessoal-
mente, ela tomou o prêmio como 
o reconhecimento do seu com-
promisso com a missão (da magis-
tratura) de promover os direitos 
humanos. 

A desembargadora
Cristina Gaulia em evento 

da Justiça Itinerante, 
no Complexo da Maré
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Coragem 
e memória

Em 2011, a violência vitimou a juíza 
Patrícia Lourival Acioli, titular da 4ª 
Vara Criminal de São Gonçalo, assas-
sinada na porta de casa. Conhecida 
pelo combate sistemático ao crime 
organizado, a magistrada foi morta por 
policiais, integrantes de um grupo que 
estava sendo julgado por ela.

A intensa atuação da magistrada nos 
tribunais e o trágico desfecho de sua vida 
motivaram as juízas Denise Appolinária, 
titular da 1ª Vara Cível de Alcântara, e 
Rosana Navega, titular do 1º Juizado 
Especial Criminal de Niterói, a criarem 
projetos para manter viva a memória e o 
trabalho corajoso realizado por Patrícia.

Em 2012, um ano após o assas-
sinato da magistrada, a juíza Denise 
Appolinária participou, junto com a 
Amaerj, da criação do Prêmio Patrícia 
Acioli de Direitos Humanos. O objetivo 
da premiação é incentivar, premiar e 

divulgar trabalhos acadêmicos e práti-
cas em torno da afirmação dos direitos 
inerentes à pessoa humana, além de 
criar oportunidades de maior e melhor 
comunicação dos juízes com os diver-
sos segmentos da sociedade civil.

Denise desenvolveu o projeto Ca-
minho dos Direitos Humanos, também 
ligado à premiação, que pretende ser 
um serviço permanente em favor da 
sociedade, através da arte e da forma-
ção educacional, como difusores de uma 
cultura de paz. A juíza associa o impacto, 
sobre o Judiciário e a sociedade, da vida 
profissional de Patrícia à consolidação 
do prêmio como importante manifes-
tação institucional em favor dos direitos 
humanos. Em 2014, a cerimônia de en-
trega dos troféus reuniu 2 mil pessoas 
no Theatro Municipal.

— Estou convencida de que a 
grande experiência que temos no Judi-
ciário, com todos os tipos de sofrimen-
tos humanos, nos capacita a colaborar 
com políticas públicas mais adequadas 
para os desafios que temos que enfren-
tar — afirma Denise.

— Fiquei feliz de saber que 
o Poder Judiciário, tão critica-
do por alguns meios de comuni-
cação, está realizando algo que 
tem essa visibilidade. Sabemos 
de muitas iniciativas boas dentro 
dos tribunais, mas poucas se tor-
nam visíveis e são reconhecidas 
— destaca.

A premiação permitiu a divul-
gação de uma demanda, providên-
cia essencial para tornar público 
que o Brasil ainda não tem uma 
política estruturada para a docu-
mentação de pessoas, o que é es-
sencial para o respeito aos direitos 
humanos.

Grande parte das áreas con-
templadas pelas iniciativas das 
magistradas do Judiciário flumi-

nense está na Baixada Fluminense 
e no subúrbio, consideradas zonas 
de risco do estado. Nessas regiões, 
o alto índice de violência agrava 
a ausência de informação sobre o 
real significado dos direitos funda-
mentais, e torna o acesso à Justiça 
ainda mais difícil.

Apesar de ter um pouco mais 
da metade da população da cidade 
do Rio de Janeiro — 3,6 milhões 
de pessoas contra 6,3 milhões —, 
segundo dados do Instituto de Se-
gurança Pública (ISP), os 13 muni-
cípios da Baixada registram juntos 
59,1% de assassinatos a mais que a 
capital. O índice de violência alar-
mante torna ainda mais indispen-
sáveis esses encontros dos juízes 
com os jurisdicionados.

Para a juíza Mafalda Lucche-
se, titular da 1ª Vara de Família 
de Duque de Caxias, o ativismo 
judicial implica o juiz estar atento 
às necessidades sociais, atuan-
do quando as instâncias políticas 
tradicionais, diga-se o Poder Le-
gislativo e o Poder Executivo, não 
o fazem ou o fazem de maneira 
incompleta. Nesse sentido, numa 
sadia inversão de atribuições, não 
raras vezes o Judiciário se antecipa 
e trata das inquietações da socie-
dade, sempre à luz dos princípios 
constitucionais.

Seguindo esse ideal, em parce-
ria com a Secretaria de Educação 
de Duque de Caxias, a magistrada 
criou o projeto Toda Criança Tem 
Direito à Filiação, que visa a au-

A juíza Raquel Chrispino

Juíza Raquel de Oliveira
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projetos

Desembargadora Cristina Teresa Gaulia 
Coordenadora estratégica
Justiça Itinerante – Dispositivo da Constituição 
Federal, surgiu como um novo paradigma da 
prestação jurisdicional, em que juízes, junta-
mente com integrantes do Ministério Público 
e da Defensoria Pública, vão ao encontro dos 
cidadãos em ônibus equipados e cedidos pelo 
TJ-RJ. O objetivo é promover o amplo acesso 
à Justiça e fomentar a cidadania, por meio de 
atendimentos regulares, em municípios eman-
cipados, sem comarca instalada; municípios 
com comarcas, porém com grande densidade 
demográfica; municípios com grande extensão 
territorial e regiões pacificadas na cidade do 
Rio de Janeiro. Entre os serviços realizados 
estão ações de divórcio direto, separação 
consensual de casais e alimentos, ações de re-
conhecimento de paternidade, guarda, tutela 
e adoção, ações de defesa do consumidor, cri-
mes de menor potencial ofensivo, registro de 
nascimento tardio, regularização do registro 
de nascimento, de casamento ou de óbito etc.
Justiça Cidadã – Proposta de capacitar lideran-
ças comunitárias (gestores sociais, membros de 
associações e participantes da sociedade civil 
organizada), por meio de ações educativas, com 
cursos anuais sobre Direito, Justiça e Cidadania, 

e encontros de atualização e reciclagem, com 
palestras e/ou mesas redondas sobre temas 
relacionados à Justiça. O objetivo é transfor-
mar esses líderes em agentes multiplicadores 
de informações básicas sobre Direito, Justiça e 
Cidadania, de modo a prover conhecimento de 
métodos alternativos para solução de conflitos 
que não demandem intervenção judicial. 
Casamentos Comunitários – Os casamentos 
comunitários estão na agenda de eventos do 
Judiciário fluminense há mais de oito anos. Des-
de então, têm beneficiado pessoas com renda 
familiar até R$ 2,5 mil brutos, residentes no 
município do Rio de Janeiro, que já convivem 
em união estável e que não têm qualquer im-
pedimento legal.

Juíza Raquel de Oliveira
Casamentos Comunitários – Responsável pela 
realização dos casamentos comunitários hete-
rossexuais e homoafetivos, a magistrada cele-
brou em 2014 os eventos Dia do Sim, para 2 
mil casais, no Maracanãzinho, e O Amor é Legal, 
para centenas de casais homoafetivos, na Zona 
Portuária do Rio. Para 2015, a juíza já conta-
biliza mais de 1700 pessoas interessadas em 
participar do projeto.

Juíza Raquel santos Chrispino
promoção e Erradicação do sub-Registro Civil 
de Nascimento e Busca de Certidões no Rio de 

Janeiro – O projeto do sub-registro foi implemen-
tado em 2009. Desde então a Corregedoria Geral 
da Justiça atua no combate à falta de registro 
civil de nascituros, crianças, adolescentes e até 
mesmo pessoas adultas e idosas sem registro. 
Campanhas de conscientização, ações sociais, re-
alização de mutirões sistemáticos, busca ativa de 
pessoas não registradas e instalação de unidades 
interligadas em maternidades são algumas das 
iniciativas promovidas para erradicar o sub-
registro civil no Estado do Rio de Janeiro. Mais de 
dez mil pessoas já foram atendidas pelo projeto.

Juíza Mafalda Lucchese
Toda Criança Tem Direito à Filiação – O pro-
jeto estabelece que, durante o processo de 
matrícula, renovação ou transferência escolar, 
ao entrevistar o responsável por um aluno em 
cujo registro não conste o nome do pai, o di-
retor da instituição de ensino se informe sobre 
as razões dessa lacuna, preste esclarecimentos 
das providências cabíveis e encaminhe o caso 
ao Ministério Público ou à Defensoria Pública. 

Juíza Regina Lúcia Rios Gonçalves
Kbçativa  – O projeto oferece aulas gratuitas 
de skate, judô, futsal, desenho, pintura e gra-
fite, dança contemporânea e de rua, além de 
culinária de reaproveitamento de alimentos 
(o ecobuffet), em uma quadra do município 
de São João de Meriti, na Vila Rosali. Os cur-

mentar o número de menores com 
o registro de nascimento regula-
rizado. A ideia de implementar a 
medida surgiu após o Censo Esco-
lar de 2009 revelar que 4.869.363 
alunos, das redes municipal e esta-
dual de ensino, não tinham o nome 
do pai na certidão.

O sucesso foi tão grande que 
as ações se transformaram na Lei 
2.402/2011, do município de Du-
que de Caxias, em 2011, e na Lei 
6.381/2013, estadual, em 2013 
— e ainda tramita no Congres-
so como projeto de lei federal nº. 
3.041/2011. Para Mafalda, o Ju-

diciário não está e nem pode mais 
ficar alheio às demandas sociais. 

 — Analiso a questão de forma 
transversa, ou seja, pelo lado da 
exclusão social. Ora, todos os pro-
blemas se maximizam numa so-
ciedade em que a exclusão social 
é a tônica. A violência se acirra, os 
problemas da saúde se avolumam, 
a falta de emprego se agrava, a es-
tagnação da economia aumenta etc. 
A evolução social, que é vertiginosa, 
não é acompanhada pela legislação, 
geralmente em razão da lentidão do 
processo legislativo. Esse é um pon-
to em que se revela perfeitamen-

te cabível e necessário o ativismo 
judicial, uma vez que o Judiciário 
tem a obrigação de trazer soluções 
aos casos concretos apresentados à 
sua análise — conclui.

Também engajada na integra-
ção social de crianças e jovens, a 
juíza Regina Lúcia Rios Gonçalves, 
titular da Vara da Infância e Juven-
tude de São João de Meriti, criou em 
2007 o Projeto Kbçativa. As ações 
visam a educar através dos esportes 
e das artes, mediante a abordagem 
de questões de cidadania e ecolo-
gia. Parte do trabalho é feito através 
da parceria com cooperativas. 
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sos de culinária têm duração de cinco meses 
e os alunos são diplomados. O objetivo prin-
cipal da iniciativa é a inclusão social através 
da educação. Também são oferecidos ensina-
mentos de cidadania, ecologia e saúde, em 
parceria com cooperativas, integrado a cam-
panhas contra a dengue e o uso de drogas.

Adriana Ramos de Mello
Violeta – O objetivo do projeto é garantir a 
segurança e a proteção máxima das mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar, com 
maior celeridade. Assim que a mulher em si-
tuação de violência chega ao juizado, o pedido 
de medida protetiva de urgência recebe uma 
tarja da cor violeta — daí o nome do projeto 
— para diferenciá-lo dos demais processos. 
Em seguida a mulher é atendida pela equipe 
técnica, que preenche junto com a vítima um 
formulário do projeto com a história da vítima, 
e pela Defensoria Pública para que receba a 
assistência jurídica. O processamento não 
pode passar de duas horas.

Juíza Denise Appolinária
prêmio Juíza patrícia Acioli de Direitos Hu-
manos – Criado em 2012, em parceria com a 
Amaerj, o prêmio homenageia a magistrada 
da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, assas-
sinada em Piratininga, Niterói, em agosto de 
2011, por policiais militares. Enfatizando as 

causas humanistas, a premiação tem caráter 
plural, e é aberta à sociedade, a estudantes e 
a profissionais de todas as áreas.
Caminho dos Direitos Humanos – Consiste 
num corredor no Fórum de São Gonçalo for-
rado por azulejos pintados por alunos da rede 
municipal. O espaço é destinado a exposições 
e saraus, entre outras atividades culturais, e 
fica à disposição de órgãos dos três Poderes. 

Juíza Rosana Navega
Biblioteca patrícia Acioli – A biblioteca fica 
nas dependências do 1º Juizado Especial Crimi-
nal (Jecrim) de Niterói, e funciona através da 
doação de livros jurídicos, que podem ser en-
tregues no local ou na sede administrativa da 
Amaerj. A iniciativa é destinada especialmente 
aos conciliadores do Jecrim, com a finalidade 
de ser um espaço destinado à preparação para 
concursos públicos, já que os profissionais são, 
em maioria, estudantes de Direito. É uma alter-
nativa para remunerar com cultura e motivar os 
conciliadores, de modo a conter evasões.

Juíza Daniela Brandão Ferreira e 
promotora suzana salgado Lopes
Campanha de Natal de Apadrinhamento de 
Crianças – Idealizado em 1994 para arrecadar 
roupas, sapatos, brinquedos, material escolar 
e alimentos para crianças das comunidades 
de Camboinhas e do Cafubá, em Niterói, o 

projeto, que começou com apenas 30 crian-
ças cadastradas, atualmente atende a cerca 
de 700 meninos e meninas das comunidades. 
O período de cadastramento das crianças 
ocorre em outubro, e as doações geralmente 
são distribuídas em meados de dezembro. A 
iniciativa conta com a participação de juízes, 
desembargadores, promotores, defensores 
públicos, serventuários, parentes e amigos 
dos envolvidos no projeto. A ação se inspirou 
no trabalho realizado por um grupo católico 
dos vicentinos, responsável por projeto se-
melhante em outra região de Niterói.

Juízas Cláudia de Oliveira Motta e 
Lysia Maria Mesquita Amaral Figueira
Viva são João  – Realizado no município de São 
João de Meriti, em todo domingo próximo ao dia 
24 de junho (mas somente em anos sem eleições 
municipais), data da celebração de São João, o 
padroeiro da cidade, o projeto mobiliza juízes e 
defensores públicos. Visa a facilitar o acesso da 
população à Justiça através da prestação juris-
dicional gratuita. Nesse dia, o Fórum da cidade 
abre as portas para a realização de audiências 
para a conversão de união estável em casamen-
to, regularização do registro civil e combate ao 
sub-registro, emissão de carteira de trabalho, 
inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), re-
gularização de benefícios da Previdência Social, 
entre outras ações de inclusão na cidadania. 

A juíza, que já teve participação 
em documentários sobre conscien-
tização ambiental e o combate ao 
uso das drogas, destaca a partici-
pação dos magistrados no processo 
de reintegração social. Ela acredi-
ta que o juiz está mais próximo da 
população.

— A participação do Judiciá-
rio é imprescindível, pois temos 
contato com os jurisdicionados, 
seus problemas, necessidades e 
vitórias. E isso indica que a magis-
tratura não vive encastelada em 
gabinetes, como muitas pessoas 
pensam — observa.

A juíza Adriana de Mello recebe prêmio das mãos do ex-ministro do STF Ayres Britto
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Capa

Igualmente envolvidas em 
campanhas sociais para a infância, 
a juíza Daniela Brandão Ferreira, 
2ª tesoureira da Amaerj e titular 
da 1ª Vara de Família da Capital, 
e a promotora do Ministério Pú-
blico (MP-RJ) Suzana Salgado Lo-
pes desenvolveram um projeto de 
apadrinhamento para presentear 
crianças de comunidades de Cam-
boinhas e do Cafubá, em Niterói, 
no período do Natal. 

Para Daniela, a miséria é fonte 
de revolta e conflitos, e, portanto, o 
esforço para sua erradicação deve 
ser uma preocupação de todos os 
agentes sociais, particularmente 
do Judiciário, com seu pressuposto 
pacificador, de forma a garantir a 
convivência harmoniosa entre as 
pessoas. Ela admite que, por óbvio, 
a campanha de apadrinhamento de 
Natal não tem a ambição de acabar 
com a pobreza em que vivem as 

crianças atendidas, mas representa 
um jorro de luz na vida dessas famí-
lias, que renovam a esperança e a fé 
na Humanidade a cada Natal. 

— Paz é um conceito amplo. Só 
tem paz aquele a quem não falta o 
essencial: a saúde, o trabalho que 
garanta sustento digno, um lar se-
guro e a perspectiva de um futuro 
melhor. Faz parte de nossa missão 
de juízes assegurar que todos al-
cancem o mínimo indispensável 

Juiza Regina Rios (ao centro) com participantes 
e professores do Projeto Kbçativa

Urgência 
nas medidas 
de proteção
Diante do volume ainda grande de casos 
de agressão e intimidação, o tempo de 
atendimento às mulheres em situações 
de risco — como ameaças de maridos, 
companheiros ou filhos — virou motivo 
de preocupação. Foi a partir dessa cons-
tatação que surgiu o Projeto Violeta, ide-
alizado por Adriana Ramos de Mello, juíza 

auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça 
do Rio. A iniciativa tem o propósito de oferecer 
atendimento célere e diferenciado às solicita-
ções de medidas protetivas de urgência. 

Defensora da inclusão do crime de fe-
minicídio no Código Penal Brasileiro, Adria-
na foi premiada pela iniciativa na categoria 
Juiz, em 2014, na 11ª Edição do Prêmio In-
novare. A magistrada espera que o projeto 
se amplie para todos os juizados de violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher. 

Ela acredita que iniciativas como essa apro-
ximam a sociedade do Judiciário, e têm grande 
importância por instruir as mulheres sobre os 
seus direitos básicos — acesso à Justiça, à se-

gurança e a uma vida livre de violência —, 
que nem sempre são conhecidos.

— A violência acaba por afastá-las de 
informações que permitiriam compreen-
der a amplitude do problema. Também 
é maior a descrença e o distanciamento 
das mulheres em relação ao Judiciário, 
um Poder historicamente marcado — 
pelo seu viés masculino, e que ainda não 
incorporou adequadamente a especifici-
dade de gênero em seus julgados; e, 
em muitos casos, continua perpetuando 
uma visão estereotipada e preconceitu-
osa sobre os papéis femininos e mascu-
linos na sociedade — diz.
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aos justos anseios de seu humano 
coração — afirma.

O ideal por uma sociedade mais 
justa e digna para todos também 
motivou as juízas Cláudia de Oli-
veira Motta, secretária-geral da 
Amaerj, e Lysia Mesquita Figueira, 
vice-presidente do Conselho De-
liberativo e Fiscal da Associação, 
a idealizarem o projeto Viva São 
João. A iniciativa, realizada há cer-
ca de oito anos no município de São 
João de Meriti (apenas em anos em 
que não há eleições municipais), 
promove a abertura do Fórum da 
cidade, em um domingo do mês de 
junho, quando é celebrado o dia de 
São João, padroeiro do município. 

Na ocasião, juízes e promoto-
res, em parceria com a prefeitura 
e instituições como Sesc e Senac, 
propiciam o acesso da população aos 
diversos serviços oferecidos pela Jus-
tiça, entre eles a emissão de registros 
tardios de nascimento, separações 
consensuais, acordos de alimentos, 
guardas provisórias de menores e 
regulamentação de visitas de filhos.

Para Lysia, titular da 4ª Vara 
Cível de São João de Meriti, a pro-
ximidade da população com o Judi-
ciário é importante para ambos, e 
permite que haja o esclarecimento 
sobre as reais funções da Justiça.

— Se o juiz está ali próximo, 
a população se sente acolhida. A 
gente precisa estar perto para que 
as pessoas entendam o que é a Jus-
tiça, o que pode e não pode ser fei-
to. As informações chegam muito 
distorcidas pela mídia. Quando o 
juiz está perto as pessoas têm mais 
clareza do que é a Justiça.

pREsENçA CREsCENTE
A obstinação, o idealismo e a garra 
da juíza Patrícia Acioli, assassinada 
em 2011, inspiraram a juíza Rosana 
Navega a criar uma biblioteca com 
o nome da magistrada, vítima de um 
grupo de policiais réus em processos 

sob sua responsabilidade. Segundo 
Rosana, o objetivo da iniciativa é 
disponibilizar cultura e conheci-
mento jurídico aos funcionários do 
Juizado Especial Criminal, a fim de 
reduzir os índices de evasão.

Para Rosana, o país está repleto 
de carências, de miséria e pobreza, e, 
portanto, o Judiciário precisa se unir 
a outras instituições para melhorar a 
qualidade de vida da população.

— O juiz deixou de ter um papel 
mais formal e burocrático, e passou 
a ter mais atitude. Uma delas é atra-
vés da iniciativa dos projetos sociais. 
Ao criar uma biblioteca unimos as 
pessoas e formamos uma atmosfera 
melhor para elas, para o nosso estado 
e para o Poder Judiciário — afirma.

Essas e outras iniciativas de-
monstram que a determinação e 
a competência das mulheres estão 
cada vez mais presentes no Judici-
ário, através de ações que pregam 
o respeito à Constituição, à demo-
cratização da Justiça e à garantia 
dos direitos da pessoa humana.

O aumento da participação fe-
minina no Judiciário foi constatado 
em 2005, graças a uma pesquisa da 
Associação dos Magistrados Brasi-
leiros (AMB). De acordo com o le-
vantamento, do total de juízes que 
ingressaram em órgãos desse Poder 
até o final da década de 1960, ape-
nas 2,3% eram do sexo feminino. 
Ao terminar a década de 1970, o in-
gresso feminino representava 8%. 
E, no final dos anos 1980, esta par-
ticipação foi ampliada para 14%.

Atualmente, as mulheres repre-
sentam 49% do quadro de magis-
trados do Judiciário fluminense, e já 
são maioria entre os juízes de 1º grau, 
onde há 371 juízas, contra 331 juízes. 

E como já dizia o cantor e compo-
sitor Erasmo Carlos, em sua canção: 
“Dizem que a mulher é sexo frágil/
Mas que mentira absurda! Eu que 
faço parte da rotina de uma delas/
Sei que a força está com elas”. •

Mulheres 
no comando 
do Judiciário

Desembargadora 
Thereza Grisólia Tang 
Primeira mulher a se tornar
juíza no Brasil (1954)

Desembargadora 
Marianna pereira 
Nunes Feteira Gonçalves 
Primeira mulher a se tornar
juíza no Estado do Rio de Janeiro
(1968)

Eliana Calmon Alves 
Primeira mulher a integrar
o Superior Tribunal 
de Justiça e a ser 
corregedora-geral do Conselho
Nacional de Justiça, respectivamente 
em 1999 e 2010

Ellen Gracie Northfleet 
Primeira mulher a se 
tornar ministra do Supremo
Tribunal Federal (STF) (2000)

Desembargadora 
Leila Mariano 
Primeira mulher a assumir
a presidência do TJ-RJ
(2013)

Desembargadora 
Letícia sardas 
Primeira mulher na 
presidência do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) 
(2013)

Desembargadora 
Maria Augusta Vaz 
Primeira mulher a se 
tornar corregedora do TJ-RJ
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União para valorizar 
a carreira

O ano de 2014 foi marcado essencialmente pela busca da 
unidade do movimento associativo da magistratura. 
As maiores associações do Brasil (AMB, Ajufes e Ana-
matra) criaram um convênio, e partiram para uma 
atuação conjunta na defesa da magistratura como car-
reira de Estado. No centro dessa luta está a PEC 63, 
que restabelece o adicional por tempo de serviço na 
carreira.

Percorrer os corredores da Câmara e do Senado 
tornou-se uma constante para essas associações. Mes-
mo diante da ferrenha resistência do governo, a mobi-
lização resultou numa perda menor na recomposição 
do subsídio, e o auxílio-moradia foi estendido a todos 
os juízes do Brasil.

A luta política pela valorização da carreira passa 
pela reconstrução financeira do magistrado. A classe 
vem obtendo perdas consideráveis em função do não 
repasse anual da inflação, e pela sistemática recusa do 
Congresso a votar os reajustes remetidos anualmente 
ao STF.

No Rio de Janeiro a Amaerj, assim como a Amatra I, 
a Ajuferj, a Associação do Ministério Público Estadual 
e a Associação do Ministério Público Federal também 
se uniram, tanto no estado como em Brasília, na mobi-
lização para a aprovação da PEC 63.

 As questões que nos dividem foram colocadas de 

lado, como a função eleitoral e a aposentadoria com-
pulsória, para unificar os esforços nos pontos onde não 
há divergência.

A grande vitória no Rio de Janeiro ficou por conta 
dos colegas da Justiça do Trabalho, que conseguiram a 
aprovação para que todos os juízes tenham direito ao 
voto nas eleições para os cargos da alta administração 
daquela Corte. No nosso tribunal, embora com votação 
expressiva, ainda não conseguimos ultrapassar essa 
barreira, que tem relação direta com a democratização 
interna do nosso Poder. O processo, contudo, continua 
em todo o Brasil através do Legislativo federal.

A Amaerj permanece na luta pela simetria de todos 
os valores percebidos pelo Ministério Publico, ainda 
que não façam parte da gratificação dos magistrados, 
como o auxílio-transporte e o auxílio-educação. Tam-
bém já requeremos os atrasados do auxílio-moradia. 
Temos certeza que a nova administração do tribunal 
será sensível aos pleitos da associação.

Compreendemos que o momento do país e do 
Estado do Rio de Janeiro é delicado; todavia, é ne-
cessário reafirmar a magistratura como carreira de 
Estado. Somente a União de todos será capaz desse 
fortalecimento. 

Quando a Assembleia Geral das Nações Unidas 
aprovou a Declaração Universal dos Direitos Huma-

Presidente da Amaerj reafirma compromisso com 
a igualdade de direitos para todos os magistrados 
do Estado do Rio de Janeiro

roSSidélio loPES dA FonTE • Presidente da Amaerj
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nos, em 1948, procurou adotar um documento que es-
tabelecesse um código de conduta para a Humanidade, 
através da apresentação dos princípios da igualdade e 
liberdade entre os homens. É, portanto, um instrumen-
to para o Homem — isento de qualquer partidarização 
ou ideologização —, e ao qual estão subordinadas insti-
tuições e outras instâncias representativas da vida em 
sociedade, como estados, poderes públicos, partidos, 
agremiações etc.

A primeira frase do Artigo I, “Todos os seres huma-
nos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, 
derruba liminarmente qualquer interpretação equi-
vocada sobre o código. Mas, por oportunismo político 
e outros sentimentos contrários à sua proposta igualitá-
ria, o texto tem sido utilizado, ao longo de décadas e em 
não poucas nações, de maneira que se contrapõe a seus 
princípios. Malsinado, não é diferente no Brasil.
A discussão no Brasil questiona sobre quem seriam os 
beneficiários da Declaração. Porém, como todos os se-
res humanos estão sob sua égide, o fato de restringir os 
efeitos a segmentos da sociedade é uma contrafação. 
Abrangente, o universal documento da ONU preser-
va a integridade tanto de perseguidos políticos, quanto 
de cidadãos que tenham infringido as leis ou atenta-
do contra instituições legalmente constituídas, ou de 
agentes do Estado no exercício de cargos e profissões 

para os quais sejam destacados.
Obviamente, a Declaração não existe para pro-

teger desvios comportamentais, corporativos — mas 
serve como poderoso freio a ações (de Estado, partidá-
rias ou lá o que sejam) que, a pretexto de punir em de-
fesa da sociedade, nada mais são que arbitrariedades 
cometidas em favor de um grupo. Ou seja, se alguém 
feriu determinado código de conduta, deve ser julga-
do por seus atos, eventualmente expiar suas culpas, 
mas jamais ser execrado sem que lhe seja assegurado 
o amplo direito de defesa, outra garantia do documen-
to das Nações Unidas.

É importante ter em mente esses pressupostos, es-
pecialmente neste momento em que agentes públicos, 
no Rio e em São Paulo, têm sido vítimas de violência di-
tada pela criminalidade. Agentes do Estado que se as-
sociam ao banditismo devem, sem dúvida, ser punidos 
por seus atos. Mas, julgar indistintamente todos os que 
estão a exercer seus direitos e cumprir seus deveres, 
honestamente e ao preço do risco para sua vida, deixa 
a sociedade no contraditório espaço da discriminação, 
terreno — explicitamente condenado pela Declaração 
— no qual viceja o preconceito. 

Incomoda pensar que a expressão “direitos huma-
nos” possa ser utilizada por grupos como forma de se 
fazer política. •

É necessário reafirmar a magistratura como carreira de Estado.  
Somente a união de todos será capaz desse fortalecimento
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A cerimônia do Dia do Sim foi um 

marco para a história da cidade do 

Rio de Janeiro. Para o Sistema Firjan, 

através do Sesi, foi muito importante 

não só por ter feito parte do sonho 

de muitos casais, e o viabilizado, 

mas principalmente pela oportunidade 

de regularizar seus direitos civis. 

O casamento coletivo de cerca 

de dois mil casais foi sem dúvida 

mais uma ação do Sesi em parceria 

com o Poder Judiciário do Estado 

do Rio de Janeiro em prol da promoção 

da cidadania, o que muito nos orgulhou 

e emocionou.

AnA CArlA AlCânTArA • Gerência de Suporte Operacional 
- Sesi/Senai 

O 3º Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos 

Humanos deu maior visibilidade ao projeto Cultura 

de Paz e Cidadania. A iniciativa da Associação 

Casa de Afonso e Maria contempla 287 crianças 

e adolescentes com atividades de balé, futebol, 

música, caratê, xadrez e pontos de leitura. 

Após a premiação, os alunos se conscientizaram 

de que outros prêmios serão arrebatados com 

novas ações que a Acam vem semeando no 

bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Fica aqui 

nosso louvor a essa indômita magistrada que 

não sucumbiu à sanha de práticas escusas de 

seus algozes. Seu espírito liberto fortalece o 

nosso Judiciário e ilumina o caminho de muitos 

julgadores.

mAriA gilmAíSE dE oliVEirA mEndES • Presidente da Associação  
Casa de Afonso e Maria, 2º lugar na categoria Práticas Humanísticas

A humanidade registra avanços e retrocessos quando se trata da 

paz e do entendimento entre os homens. Atos de terror como 

aqueles praticados contra os jornalistas franceses do “Charlie 

Hebdo”, infeliz e inevitavelmente se repetirão outras vezes. 

Diante disso, uma pergunta surge: o que nos cabe fazer? 

É neste momento que iniciativas como a da Amaerj, 

em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

e com a Associação dos Magistrados Brasileiros, ao criar o Prêmio 

Patrícia Acioli de Direitos Humanos, aparecem como importantes ações de 

estímulo e reconhecimento àqueles que praticam a bondade, o amor e a solidariedade.
Juiz riCArdo dE ArAúJo BArrETo • Vice-presidente da AMB e presidente da Comissão de Direitos Humanos da AMB
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A conquista do direito de voto por parte dos magistrados de primeiro grau do TRT1 consolida 

uma luta histórica da Amatra 1. Em 2012, aprovamos o direito de formular emendas regimentais 

e coordenamos uma campanha para coleta de assinaturas, que ao final resultou na apresentação 

da emenda no ano de 2013. Após longo período de maturação o assunto foi pautado em dezembro 

de 2014 e concretizamos essa importante vitória. Nossa percepção é que em tempos de valorização 

do primeiro grau não faz sentido a vedação da participação de todos os juízes no processo eleitoral, 

especialmente com base no texto da vetusta Loman. Sob o aspecto jurídico, em termos gerais, 

defendemos a tese de que a ordem constitucional inaugurada em 1988 conferiu autonomia 

aos tribunais para lidar com esse tema. Por outro lado, ressaltamos que os juízes já participam 

de comitês, comissões, bancas de concurso e incorporaram uma série de outras atribuições ligadas 

à gestão. Portanto, ampliar sua participação no processo de escolha dos dirigentes do tribunal 

é consequência natural desse movimento, que, na prática, concretiza aquilo que os manuais 

apontam como corolário da boa administração: transparência, comprometimento e participação. 

PAulo PEriSSé • Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª Região (Amatra 1)

Procurei trazer para o colegiado todas as questões 

complexas da administração e sempre encontrei apoio. 

Quero agradecer pelo entusiasmo com que os colegas 

votaram, a dedicação e competência técnica de cada um. 

O que foi possível nós fizemos. Avançamos em alguns 

pontos, principalmente no novo código, que representa 

uma nova carta política para este Poder. Se não 

conseguimos o ideal, foi dado um primeiro passo. 

Isso é um trabalho para várias gerações
dESEmBArgAdorA lEilA mAriAno • Presidente do TJ-RJ no biênio 2013-2014,  
ao presidir a última sessão do Órgão Especial
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Troféu de sonhos
Terceira edição do Prêmio Patrícia Acioli 

tem recorde com trabalhos de todo o país 

Na ocasião, a juíza Denise Ap-
polinária, idealizadora do prêmio, 
entregou um troféu especial aos 
filhos da homenageada. De acordo 
com a magistrada, a homenagem 
foi um símbolo modesto do amor 
que Patrícia Acioli semeou.

Durante o evento, o presidente 
da Amaerj, juiz Rossidélio Lopes, 
subiu ao palco e discursou sobre o 
significado do prêmio. Ele relem-
brou os princípios assegurados a 

todos pela Constituição, e explicou 
que o intuito é promover um mer-
gulho no amplo universo da cida-
dania, através do diálogo entre o 
Judiciário e a sociedade.

— A Constituição garante a to-
dos o direito à vida, à liberdade, à 
igualdade e à segurança. O objeti-
vo do prêmio é justamente defen-
der que esses direitos sejam res-
peitados, fazendo-se presente na 
produção acadêmica e na qualida-
de dos trabalhos e vencedores aqui 
congratulados. É neste encontro de 
celebração da vida, a partir deste 
gesto de cidadania, que o prêmio 
e a memória de nossa nobre colega 
se inserem — disse.

Os primeiros colocados recebe-
ram um troféu estilizado com uma 
imagem do rosto da juíza Patrícia 
Acioli, confeccionado especialmen-
te para esta edição. Nas categorias 
Trabalhos Acadêmicos e Práticas 
Humanísticas, os vencedores tam-
bém ganharam prêmios em dinhei-
ro, que variaram entre 5 e 15 mil 
reais. Na categoria Redações dos 
Alunos do Ensino Fundamental, 
os estudantes foram contemplados 

Palco de grandes espetáculos, em 2014 
o Theatro Municipal do Rio abriu 
as portas para receber a 3ª Edição 
do Prêmio Juíza Patrícia Acioli de 
Direitos Humanos. Com casa lo-
tada e recorde de inscrições, a ce-
rimônia de encerramento da pre-
miação foi acompanhada por 2 mil 
convidados, que assistiram, além 
da premiação, a um grande espe-
táculo de dança e música. 

Na plateia, magistrados, mi-
nistros, juristas, parlamentares, 
empresários, artistas, professores, 
estudantes e integrantes de movi-
mentos sociais. Esta edição do prê-
mio, criado em 2012 pela Amaerj, 
foi dirigida pela então presidente do 
Municipal, Carla Camurati, e con-
tou com a participação da bailarina 
Ana Botafogo e do ator Mateus So-
lano, como mestres de cerimônia.

Ao longo da noite, o público vi-
brou com exibições de Carlinhos 
de Jesus, com as apresentações do 
Coral de Crianças da Fundação 
Xuxa Meneghel, das orquestras 
sinfônicas de Paquetá e de São 
Gonçalo, e da Escola de Samba 
Estação Primeira de Mangueira. 

prêmio 
homenageia juíza 
assassinada
Criado em 2012, o Prêmio Juíza Pa-
trícia Acioli de Direitos Humanos ho-
menageia a magistrada da 4ª Vara 
Criminal de São Gonçalo, assassina-
da em Piratininga, Niterói, em agos-
to de 2011, por policiais militares. 
Enfatizando as causas humanistas, 
o prêmio tem um caráter plural, 
aberto à sociedade, estudantes e 
profissionais de todas as áreas.

Ação Social



Fórum Amaerj • 37

com tablets, como um estímulo ao 
aperfeiçoamento educacional.

A grande vencedora do 3º Prê-
mio Juíza Patrícia Acioli de Direitos 
Humanos foi a Casa de Acolhida 
Frei Carmelo Cox. A instituição foi 
premiada na Categoria Práticas Hu-
manísticas, pelo projeto que oferece 
orientação psicológica e pedagógi-
ca a 18 crianças e adolescentes do 
bairro de Vila Isabel, na Zona Norte 
do Rio. Mantida pela associação be-
neficente Amar desde 2010, a Casa 
cuida de jovens vítimas de violência 
ou negligência das próprias famílias, 
reintegrando-os da melhor forma 
ao convívio com os responsáveis ou 
encaminhando-os para adoção.

 Rosane Naylor

Diversos associados prestigiaram 
o evento. Também compareceram 
personalidades e autoridades, como 
a então presidente do TJ-RJ, desem-
bargadora Leila Mariano, o presi-
dente da AMB, João Ricardo Costa, 
os ministros da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, e de Direitos Humanos, 
Ideli Salvatti, a apresentadora Xuxa 
Meneghel e a autora Glória Perez. 

O prêmio tem como patrocina-
dores Vale, Bradesco, Firjan, Rio 
Ônibus e Fetranspor, e como par-
ceiros o Tribunal de Justiça do Es-
tado do Rio de Janeiro, a Fundação 
Xuxa Meneghel, o Theatro Muni-
cipal do Rio de Janeiro e o Movi-
mento Gabriela Sou da Paz. •

Vencedores do 
3º prêmio Juíza 
patrícia Acioli de 
Direitos Humanos
CATEGORIA pRáTICAs 
HUMANísTICAs
1º Casa de Acolhida Frei Carmelo 
Cox
2º Associação Casa de Afonso 
e Maria
3º Projeto Lego — Mudança 
de Paradigma

CATEGORIA TRABALHOs 
ACADêMICOs
1º Carlos Frederico Gurgel 
(A arte de ensinar a estudar 
o Direito, mediar, sensibilizar, 
humanizar)
2º Fabrício Marcelo Vijales 
(A educação em direitos humanos, 
reconhecimento do uso do nome 
social, da retificação do pronome 
do registro civil para travestis 
e transexuais e fragilidades)
3º Daniel Rodrigues Thomazelli 
(A EJA como um instrumento 
de concretização do direito 
à educação e do fortalecimento 
do princípio da dignidade 
da pessoa humana)

CATEGORIA REDAçõEs DOs ALUNOs 
DO ENsINO FUNDAMENTAL
1º Maria Eduarda Ramos da Silva 
(Colégio Municipal Amaral 
Peixoto)
2º Juan Santos Gabriel Boris 
(Casa de Acolhida Frei Carmelo Cox)
3º Jade Calado Bastos 
(Escola Municipal Pio X)

pRêMIO EspECIAL sãO GONçALO
Raphael Tavares Porto 
(Colégio Municipal Presidente 
Castelo Branco)

No sentido horário, 
ministro José Eduardo 
Cardozo entrega um 
dos troféus; a ministra 
Ideli Salvatti entregou 
o prêmio na categoria 
Práticas Humanísticas; 
Glória Perez também 
participou da 
premiação; Xuxa 
Meneghel premiou 
os vencedores da 
categoria Redações 
dos Alunos do Ensino 
Fundamental; a juíza 
Denise Appolinária 
prestou homenagem 
especial aos filhos 
de Patrícia Acioli.
Na página ao 
lado, flagrante 
da cerimônia
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Amor sem fronteiras
Juízes promovem uma das maiores cerimônias 
de casamento homoafetivo do mundo, na Zona 
Portuária do Rio, para centenas de casais 

criminação, garantindo assim que 
todos os cidadãos sejam ampara-
dos pela lei. 

— O juiz não pode deixar de 
solucionar um conflito ou de fa-
zer justiça por uma lacuna da lei. 
O juiz deve buscar, nos princípios 
gerais do Direito, principalmente 
no princípio maior que é a digni-
dade humana, uma forma de fazer 
justiça — afirmou Raquel.

A emoção dos casais na declaração dos votos

Amaerj

A magistrada frisou que não 
se pode negar às pessoas os direi-
tos que elas têm, independente-
mente de sexo, cor ou qualquer 
outra situação. E acentuou que “a 
Associação dos Magistrados não 
compartilha com qualquer tipo de 
discriminação”.

Durante o evento, a desem-
bargadora Cristina Gaulia, ideali-
zadora do projeto dos casamentos 
comunitários, comemorou o su-
cesso da iniciativa e falou sobre o 
direito à maternidade — segundo 
ela, uma das reivindicações atuais 
da comunidade gay. 

— Precisamos agora reconhe-
cer o direito dos casais de adotar, o 
direito das barrigas de aluguel e o 
direito da inseminação artificial — 
disse Gaulia. 

Enfática, a desembargadora 
também reforçou a luta pela trans-
genitalidade gratuita em determi-
nados casos, e afirmou que essa 
será a batalha do Judiciário daqui 
para frente, em parceria com a co-
munidade LGBT. 

Representando a desembar-
gadora Leila Mariano no evento, 
o presidente da Amaerj, juiz Ros-
sidélio Lopes, discursou sobre o 
crescimento do projeto, destacan-
do a importância da colaboração 
de todos. 

Em 2014, juízes fluminenses celebra-
ram a união de 160 casais homoa-
fetivos, numa tarde emocionante 
no Armazém Utopia, na Zona Por-
tuária do Rio de Janeiro. A cerimô-
nia fez parte do projeto O Amor é 
Legal, uma iniciativa do Programa 
Estadual Rio Sem Homofobia, em 
parceria com o Tribunal de Jus-
tiça do Rio. O projeto representa 
uma grande conquista para a co-
munidade LGBT (lésbicas, gays, 
bissexuais e transgêneros), que em 
2011 e 2013 obteve o reconheci-
mento do casamento entre pessoas 
do mesmo sexo e o direito de reali-
zar o matrimônio nos cartórios. 

Atual coordenadora dos ca-
samentos comunitários, a juíza 
Raquel de Oliveira conduziu a 
cerimônia, e destacou em seu dis-
curso o compromisso do juiz de 
combater qualquer tipo de dis-

Este dia só é possível 
graças ao trabalho 
conjunto dos poderes 
Executivo e Judiciário
roSSidélio loPES
Presidente da Amaerj
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— Este dia só é possível graças 
ao trabalho conjunto dos poderes 
Executivo e Judiciário. Os juízes 
que estão aqui trabalharam de gra-
ça em vários finais de semana para 
regularizar os processos de cada 
um, e hoje se disponibilizaram a 
realizar a cerimônia — afirmou 
Rossidélio. 

O magistrado transcorreu ainda 
sobre o caráter pluralista e de van-
guarda do Rio de Janeiro na realiza-
ção de eventos históricos como esse. 

A abertura da cerimônia teve 
a apresentação da cantora Jane di 
Castro, que interpretou a canção 
“Emoções”, de Roberto Carlos. 
Entre os noivos e noivas, estiveram 
casais que há anos buscavam o re-
conhecimento dos seus direitos, e 
que somente agora conseguiram 
oficializar a união. 

Participaram da cerimônia como 
celebrantes os juízes Raquel de Oli-
veira, André de Souza Brito, Moni-
que Abreu David, Mylene Gloria P. 
Vassal e Priscila Abreu David.

Prestigiaram o evento o se-
cretário estadual de Assistência 
Social e Direitos Humanos, João 
Carlos Mariano; o coordenador 
do Programa Rio Sem Homofobia, 
Cláudio Nascimento; o defen-
sor público geral, Nilson Bruno; o 
subsecretário de Defesa e Promo-
ção dos Direitos Humanos, Rafael 
Viola; o subsecretário de Articu-
lação Institucional, Igor Berro; a 
deputada federal Jandira Feghali; 
a vereadora Laura Carneiro; a de-
fensora pública Luciana Motta; e a 
presidente da Arpen, Priscilla So-
ares Milhomem.
Também aderiram como parcei-
ros do evento a Procuradoria de 
Justiça, a Defensoria Pública, a 
Associação dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Estado do Rio 
de Janeiro (Arpen-RJ) e os cartó-
rios de Registro Civil das Pessoas 
Naturais (RCPN). •

Voz ativa
O primeiro brasileiro a se tornar embaixador de Boa Vontade do Programa Conjunto 
das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids) no Brasil, o ator Mateus Solano foi mestre 
de cerimônia da entrega do 3º Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos Humanos. Com 
mais de 30 peças encenadas nos palcos do Rio e São Paulo, em mais de 12 anos de 
carreira, o artista também conta com memoráveis participações em novelas e minis-
séries da Rede Globo — como a consagradora personificação do vilão Félix. Com o 
personagem, Mateus protagonizou o primeiro beijo entre um casal homossexual em 
telenovelas da emissora, e conquistou grande identificação popular na luta contra o 
preconceito e a discriminação sexual.

QUATRO pERGUNTAs pARA MATEUs sOLANO

Como você recebeu o convite para se 
tornar um representante do Unaids?
Foi com muito orgulho que eu resolvi 
abraçar essa causa, e me tornar o primei-
ro embaixador de Boa Vontade do Unaids 
aqui no Brasil. Eu acho que faz parte da 
missão do artista tentar abrir os olhos das 
pessoas que estão ao redor, assim como 
nas redes sociais, para o fato de que a 
Aids é um problema que está aí, e que 
os verdadeiros vilões são o preconceito, 
a falta de informação e a dificuldade de 
lidar com esse tema ainda hoje. 

A interpretação do personagem  
Félix influenciou na sua adesão  
à campanha Zero Discriminação? 
Sim, e foi algo inesperado. O persona-
gem Félix ultrapassou tudo o que eu 
poderia esperar da minha profis-
são. Através dele eu consegui 
movimentar as pessoas, que 
é uma das coisas que eu mais 
busco como artista. Tanto que 
o pedido pelo beijo gay 
foi feito pelo próprio 
público. Um público ini-
cialmente preconceitu-
oso, mas que se redi-
miu do preconceito a 
partir da identificação 
e do amor por aquele 
personagem, por aque-
le casal da novela. 

Antes do personagem você já tinha  
se envolvido em algum projeto social?
Desde que comecei na televisão eu fi-
quei preocupado com o que faria com 
essa voz ativa, e de que forma pode-
ria usar o meu papel como formador 
de opinião, para o bem das pessoas. 
Projetos sociais sempre permearam a 
minha carreira depois de eu entrar para 
a televisão, porque têm a ver com vi-
sibilidade e o que nós podemos fazer 
com ela.

O que representou para você 
participar do prêmio Juíza patrícia 
Acioli de Direitos Humanos?
Eu fiquei muito feliz em ver meu nome 
novamente associado a uma questão 
de responsabilidade social, graças 
ao meu trabalho. O amor e a huma-

nidade do personagem fizeram 
com que as pessoas pensassem 
sobre questões importantes, que 

circularam na trama, como a 
intolerância com os homos-
sexuais, entre outros tipos 
de violência, preconceito 
etc. Para mim significou 
muito, através do perso-
nagem, poder tratar de 
questões sociais e fazer 
com que essa reflexão 

se perpetue, mesmo de-
pois do fim da novela. •Di
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Bem casados
Em domingo histórico no Estado do Rio, 
magistrados fluminenses oficializam a união 
civil de dois mil casais no Maracanãzinho

sociedade como fatores imprescin-
díveis para a realização do traba-
lho junto a 39 regiões da periferia 
do estado. 

— Levar a vocês a possibilida-
de de converter a união estável em 
casamento, simplificando todos os 
atos, mostra que a união entre os 
poderes público e privado é a so-

O dia 30 de novembro de 2014 ficará 
marcado na memória de dois mil 
casais. Nesta data, 20 juízes volun-
tários do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJ-RJ) celebraram, no 
ginásio do Maracanãzinho, a maior 
cerimônia de casamento coletivo 
do estado. 

O evento, do Departamento de 
Ações Pró-Sustentabilidade (Dea-
pe) do TJ-RJ, se realiza há oito anos. 
As cerimônias contribuem para 
transformar em realidade o sonho 
de pessoas que convivem em união 
estável no Rio. Os pares não podem 
ter impedimento legal, e têm que ter 
renda familiar de até R$ 2,5 mil. 

O casamento coletivo contou 
com o apoio da Associação dos Ma-
gistrados do Estado do Rio de Janeiro 
(Amaerj) na captação de recursos, e 
do Registro Civil de Pessoas Naturais 
(RCPN), na emissão das certidões de 
casamento. Representantes dos po-
deres Executivo e Judiciário, assim 
como das igrejas católica e evangéli-
ca, prestigiaram a cerimônia.

Com coordenação da juíza Ra-
quel de Oliveira, titular da 6ª Vara 
Cível de Jacarepaguá, o projeto 
tem início meses antes da grande 
festa. Nesta edição, os juízes vo-
luntários realizaram cerca de 500 
audiências por fim de semana no 
mês de agosto. De acordo com a 
magistrada, para 2015 já há mais 
de 800 pessoas inscritas.

Durante o evento, a juíza des-
tacou a pacificação das comunida-
des do Rio e a união de setores da 

lução para alavancar o desenvolvi-
mento social — observou Raquel. 

Para a magistrada, a melhor 
forma de garantir o exercício da ci-
dadania é através da retomada da 
valorização da família. Também 
presente na cerimônia, o presi-
dente da Amaerj, juiz Rossidélio 
Lopes, prestou homenagem aos 
magistrados envolvidos no projeto. 

— Agradeço aos trinta juízes 
que trabalharam de graça nos finais 
de semana para regularizar toda a 
documentação dos casais aqui pre-
sentes. É um esforço que fazem pelo 
interesse social e pessoal de cada um 
de vocês — declarou Rossidélio.

Em seguida, o secretário de Se-
gurança do Estado do Rio, José Ma-
riano Beltrame, exaltou a relevân-
cia do ato para o futuro de todos. 

— Gostaria de parabenizá-los 
pelo exemplo que estão dando, de 
que é possível viver em paz, de que 
é possível que nós sejamos felizes. 
A nossa luta é para proporcionar 
dias melhores — disse Beltrame.

À frente da Corte fluminense no 
biênio 2013-2014, a desembarga-
dora Leila Mariano frisou a impor-
tância do reconhecimento da união 
perante a lei, e do grande significa-
do do evento para o Tribunal. 

— É importante que as famí-
lias se organizem e que tenham a 
proteção do Estado, a proteção das 
leis. Há muito tempo se fazem ca-
samentos comunitários, mas nun-
ca com a dimensão do dia de hoje 
— afirmou a desembargadora.

A melhor forma de 
garantir o exercício 
da cidadania é 
através da retomada 
da valorização 
da família
rAquEl dE oliVEirA
Juíza

É importante que as 
famílias se organizem 
e que tenham a 
proteção do Estado, 
a proteção das leis
lEilA mAriAno
Desembargadora
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Dia do sim
O projeto Dia do Sim é realizado 
pelo Tribunal de Justiça do Rio 
(TJ-RJ), através do Departamento 
de Ações Pró-Sustentabilidade 
(Deape), em parceria com a Firjan, 
através do Sesi Cidadania.

O momento da troca das alianças emocionou a todos

Diversas autoridades prestigiaram o evento

Cinco casais representaram os milhares de pares presentes no Maracanãzinho

Ao final, o cantor Dudu Nobre realizou show animado

Antes da troca de votos, cinco 
casais escolhidos para represen-
tar os noivos e noivas participantes 
subiram ao palco. O bispo Carlos 
Macedo, da Igreja Universal do 
Reino de Deus, e o bispo-auxiliar 
da Arquidiocese do Rio Dom Pedro 
Cunha, que representou o cardeal 
Dom Orani João Tempesta, deram a 
bênção a todos os casais. 

Tomado pela emoção do início 
ao fim da cerimônia, o Maracanã-
zinho ficou em silêncio para a lei-
tura do poema “Amor”, de Carlos 
Drummond de Andrade. Em se-
guida, os noivos trocaram as alian-
ças. Ao som da canção “Como é 
grande o meu amor por você”, a ju-
íza Raquel de Oliveira procedeu à 
inesquecível declaração dos votos, 
feita em conjunto pelos casais. Por 
fim, em ritmo de samba, o cantor 
Dudu Nobre agitou o estádio. 

Participaram da cerimônia os 
juízes Alfredo José Marinho Neto, 
Ana Celia Montemor Soares Rios 
Gonçalves, Ana Cristina Nassif Dib 
Miguel, Andréa Barroso, Andreia 
Magalhaes Araújo, Anna Caroline 
Licasálio da Costa, Cláudia Maria 
de Oliveira Motta, Daniela Bran-
dão Ferreira, Florentina Ferreira 
Bruzzi Porto, Gloria Heloiza Lima 
da Silva, Lísia Carla Vieira Ro-
drigues, Luiz Márcio Victor Alves 
Pereira, Maria Clacir Schuman, 
Mônica Ribeiro Teixeira, Monique 
Abreu David, Priscila Abreu Davi, 
Raquel de Oliveira e Regina Hele-
na Fábregas Ferreira. •

Fotos de Rosane Naylor
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adquirir experiência nas en-
trâncias superiores, eis que 
o Ministério Público do Rio 
de Janeiro já adota o crité-
rio único no primeiro grau, 
escalonando a carreira em 
promotor substituto, promo-
tor de Justiça e procurador, 
não sendo admissível que estes 
possam adquirir a experiência necessária no interior 
e os juízes estaduais não. Pelo princípio da isonomia a 
magistratura deve ser tratada da mesma forma, evitan-
do também a diferença salarial hoje existente.

A valorização e experiência da carreira não se fir-
mam com a mera existência de entrâncias, mas sim 
com o tempo de serviço na classe.

O vizinho estado do Espírito Santo, por força da 
Lei Complementar 788/2014, extinguiu a divisão das 
comarcas, estabelecendo em seu artigo 3º a entrância 
única (“Artigo 3º — As comarcas, classificadas como 
entrância única, são as que integram a relação contida 
no Anexo II desta Lei Complementar”), o que deve ser 
adotado também aqui no Rio de Janeiro, certamente 
contribuindo para a efetividade do projeto Presença 
Juiz na Comarca, lançado no TJ-RJ em 29 de abril de 
2013, eis que cessará a alta rotatividade em comarcas 
menores, permitindo que o juiz firme suas raízes em 
qualquer lugar do estado, assegurando assim que a po-
pulação tenha efetivo acesso à Justiça, mantendo nosso 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do qual muito 
me orgulho, na vanguarda da Justiça brasileira. •

Unificar ou não?
O atual sistema de entrâncias que define a carreira da magistratura como juiz substituto, 
juiz do interior, juiz de entrância especial e desembargador já foi tema de diversos debates, 
com defensores e críticos de sua permanência. Contra a exclusão das entrâncias, o desembargador 
Marcus Faver, e, a favor, o juiz Marvin Ramos defendem a seguir os seus pontos de vista

ENTRâNCIAs

Sem distinções

mArVin rAmoS rodriguES morEirA • Juiz de Direito titular da 1ª Vara 
Cível e ex-presidente da 6ª Regional Amaerj-Volta Redonda

A divisão do 1º grau de jurisdição da magistratura estadual 
em entrâncias é prática antiga e enraizada na estrutura 
da Justiça brasileira. É impressionante o forte apego da 
magistratura estadual às entrâncias, como se integrasse 
a identidade do funcionamento da jurisdição. Entrân-
cia é simplesmente a divisão administrativa da Justiça, 
e nada tem a ver com as funções dos magistrados.

Alguns podem dizer que a divisão em entrâncias 
tem exigência constitucional, mas o que existe na ver-
dade é apenas uma autorização para tal. 

O artigo 93, inciso III da Constituição estabelece 
que “o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á 
por antiguidade e merecimento, alternadamente, apu-
rados na última ou única entrância”.

Já o inciso V prevê a estrutura judiciária nacional, 
reforçado por recente decisão do STF, em que se reco-
nhece que a magistratura é uma só, seja ela federal ou 
estadual.

Assim sendo, não há qualquer razão para distin-
guirem-se as justiças federal, incluindo a do Distrito 
Federal, militar e do trabalho, que adotam a entrância 
única, da dos estados, eis que todos os magistrados es-
tão investidos no mesmo cargo. 

Não se justifica também a suposta necessidade de 

A FAVOR
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obrigando a realização de cursos 
oficiais para o ingresso e para 
a promoção na carreira. Exi-
giu também que fosse ana-
lisada a “presteza no exer-
cício da jurisdição”. Por seu 
turno, o Conselho Nacional 
de Justiça editou diversas re-
soluções. 

A ideia da extinção das entrâncias, suprimindo os 
degraus e as avaliações ínsitas nas promoções para 
igualar, funcionalmente, todos os magistrados, sim-
plesmente afrontaria todas as regras e princípios cons-
titucionais acima expostos, sendo, portanto, insusten-
tável. Seria verdadeira teratologia jurídica. Seria uma 
espécie de fraude ou “rasteira” constitucional, a impe-
dir que toda a concepção elaborada ao longo dos anos 
para a carreira fosse desprezada. Os magistrados não 
seriam mais avaliados em sua vida funcional. Não exis-
tiria mais “carreira”. A promoção seria automática.

Isso acarretaria um dos maiores males para uma ad-
ministração que se quer eficiente, séria, moderna, seja 
pública ou privada, qual seja, o desestímulo funcional. 
O magistrado não teria mais qualquer motivação ou 
ambição legítima. Em termos éticos, a proposta é uma 
lástima, pois coloca interesses corporativos acima dos 
interesses sociais. 

A simples extinção dos degraus da carreira eviden-
cia associadas ambições pessoais, de caráter nitida-
mente corporativista, sem qualquer reflexo na melho-
ria da prestação jurisdicional. •

A importância da carreira

mArCuS FAVEr • Desembargador aposentado, ex-presidente do TJ-RJ 
e do TRE e ex-conselheiro do CNJ 

Parece fora de dúvida que um dos maiores problemas do 
Judiciário é a escolha dos magistrados. A investidura e 
sua formação gradativa e permanente são fundamen-
tais, pois serão eles os juízes, os responsáveis pelo cum-
primento da prestação jurisdicional que se quer técni-
ca, rápida, eficaz, transparente, ética, justa. 

O Brasil, como a maioria dos países, adotou o in-
gresso na magistratura por concurso público de pro-
vas e títulos, exigindo-se do candidato um mínimo de 
três anos de prévia atividade jurídica. Reconhecendo 
a importância e a relevância dessa questão, o país 
elevou a investidura e a formação do magistrado a 
nível constitucional, estabelecendo não só requisitos 
mínimos para o ingresso na magistratura como crité-
rios e exigências permanentes no desenvolvimento 
da carreira. 

A Constituição, em seu texto original e, especifi-
camente, através da Emenda Constitucional nº 45, 
estabeleceu que a ascensão funcional devia sempre se 
subordinar a critérios de antiguidade e merecimento, 
para conciliar experiência profissional com devoção, 
dedicação, empenho, vocação e espírito público.

Fez inserir na estrutura da carreira a Escola Nacio-
nal de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, 

CONTRA

A valorização 
da carreira se firma 
com o tempo de 
serviço na classe
mArVin rAmoS rodriguES morEirA

É uma ideia 
insustentável, 
uma verdadeira 
teratologia jurídica
mArCuS FAVEr
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O desembargador Wagner Cinelli velejando com o filho 
Daniel e, abaixo, em show do audiobook “Shalom Salam”

Fotos arquivo pessoal

O senhor é natural do Rio de Janeiro?
Sim.

Em qual bairro nasceu?
Nasci numa maternidade de São 
Cristóvão e cresci no Engenho 
Novo.

Em qual bairro mora?
Urca.

Formado em Direito pela Universida-
de Federal do Rio de Janeiro, o de-
sembargador Wagner Cinelli, que 
também é músico, desfruta dos mo-
mentos de lazer no charmoso bairro 
da Urca, onde vive, para compor e 
velejar com a família. Apaixonado 
por música, começou a tocar piano 
aos 6 anos. Na década de 1980 teve 
a sua primeira experiência profissio-
nal, na banda Hein. Versátil, tam-
bém é autor de livros, como “Espaço 
urbano e criminalidade” (2002) e 
“Shalom Salam” (2004). Em 2015, o 
magistrado planeja lançar “Antonio 
e Antonietta: histórias da família Ci-
nelli”, sobre a imigração, genealogia 
e memória de seus ascendentes ita-
lianos, e dar início à gravação do CD 
“Aymorés”. Para Cinelli, a prática 
cultural beneficia a formação e o de-
senvolvimento de todas as pessoas.

Veja como o desembargador 
define o que é ser carioca.

para o senhor, qual é a marca do Rio? 
A marca do Rio é o contraste.

Qual bar/restaurante do Rio o senhor 
frequenta e recomenda? 
Julius Brasserie, na Urca.

O que mais gosta de fazer na cidade nos 
momentos de lazer?
Música: tocar e compor. Adoro ci-
nema e também velejar.

Um bom carioca tem como hábito... 
Frequentar a praia. 

por quê?
Como cantava o maestro Tom 
Jobim: “Rio de sol, de céu, de 
mar”.

Que lugares do Rio o senhor sugere para 
as pessoas que gostam de música?
Santo Scenarium, na Lapa, e Vizta, 
no Leblon. •

Rio musical
WAGNER CINELLI DE pAULA FREITAs

Cariocando
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Nesta nova fase do Direito Processual Civil, com a iminên-
cia do advento de um novo Código, o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux repassa as linhas gerais 
desse ramo aos profissionais de Direito e aos estudantes. 
O escopo do livro foi o de realizar uma abordagem dos 
temas fundamentais do Processo Civil, no seu enfoque 
doutrinário nacional e estrangeiro. A obra revisita os clás-
sicos da matéria e propicia, já nesse primeiro contato com 
a Teoria Geral do Processo, uma perspectiva de todos os 
possíveis desdobramentos com que o leitor irá se deparar 
em sua vida acadêmica e profissional. Cada capítulo reú-
ne artigos citados do CPC, para reduzir o volume de obras na pesquisa do estudioso.

TEoriA gErAl do ProCESSo CiVil
Editora Forense; 1ª edição; 2014; 408 páginas; R$ 78,00. Onde comprar: livrarias ou pelo site 
www.grupogen.com.br 

A essência do processo civil

Escrito por Antonio 
Aurélio Abi Ramia 
Duarte, juiz do TJ-
RJ, a obra é fruto da 
sua dissertação de 
mestrado na Univer-
sity of Connecticut 
School of Law, nos 
Estados Unidos. O livro traz estudo relativo 
à flexibilização procedimental nos juizados, 
relacionando-o ao dia a dia dos tribunais. No 
texto, o autor também aborda a questão rela-
tiva à enorme quantidade de feitos ajuizados, 
escassez de julgadores e a necessidade de 
políticas públicas que estimulem a composi-
ção pacífica. A obra se propõe a lançar novas 
luzes no estudo de um dos mais importantes 
instrumentos criados pelo legislador brasilei-
ro nos últimos anos. A ideia da flexibilização 
é avaliada como uma alternativa à adequa-
ção e ao gerenciamento do processo.

FlExiBilizAção ProCEdimEnTAl noS JuizAdoS 
ESPECiAiS ESTAduAiS
Editora JC; 1ª edição; 2014; 208 páginas; 
R$ 60,00. Onde comprar: Livrarias do TJ-RJ 
e da Emerj

o dia a dia  
dos tribunais

A natureza como 
pano de fundo

Para compreender 
os diversos institutos 
inovadores do Códi-
go de Processo Civil, 
operadores do Direito 
e estudantes poderão 
recorrer ao livro “Tu-
tela de evidência”, 
do juiz Bruno Vinícius Da Rós Bodart. A obra 
é publicada pela editora Revista dos Tribunais, 
e é a primeira a tratar da tutela de evidência 
como categoria autônoma. Segundo o autor, 
são quatro os objetivos da tutela de evidência: 
a celeridade da Justiça, a economia processu-
al, a solução do litígio e a prevenção contra 
o abuso do direito de defesa. No prefácio, o 
ministro Luiz Fux afirma: “Esta obra represen-
tará aquisição indispensável para bibliotecas 
de todos os públicos: acadêmicos, advogados, 
juízes e quaisquer outros que se interessem 
pelo Direito Processual de vanguarda”.

TuTElA dE EVidênCiA
Editora Revista dos Tribunais - RT; 1ª edição; 
2014; 207 páginas; R$ 59,00. Onde comprar: 
Através do site www.livrariart.com.br 
ou nas principais livrarias do Brasil

o direito processual 
de vanguarda

Os dramas humanos 
vividos todos os dias 
nos tribunais são o 
ponto de encontro 
perfeito na narração 
da autora, a juíza 
Andréa Pachá. Em 
crônicas que contam 
desde acirradas disputas por pensões, até 
divórcios de partir o coração, ela divide com 
o leitor as alegrias e tristezas da vida real, 
passadas como que em um filme diante da 
sua tribuna.

SEgrEdo dE JuSTiçA
Editora Agir; 1ª edição; 2014; 208 páginas; 
R$ 29,90. Onde comprar: Livraria da Travessa 

dramas de família 
no tribunal

Lançado em dezembro de 2014, “Tempo 
outro” reúne poemas de Ana C. Leonardos e 
fotografias da juíza do TJ-RJ Vera Maria An-
drade Lage. No livro, verso e imagem conver-
sam entre si e se complementam numa ten-
tativa de captar algo maior, que transcende e 
escapa ao olhar comum. O tema recorrente 
é a natureza — onipresente em paisagens 
apreendidas e descritas com os sentidos ou 
traduzida em fotos que ora reforçam a lin-
guagem poética, ora a suavizam. Toda a ren-
da arrecadada com as vendas será revertida 
para o projeto Instituto Todos com Felipe.

TEmPo ouTro
Editora Edição do Autor; 1ª edição; 2014; 
74 páginas; R$40,00. Onde comprar: Livraria 
Argumento do Leblon
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Aloha!
Praias icônicas, cidades pitorescas, 
paisagens vulcânicas e parques 
espetaculares aguardam você

Turismo

HAVAí

Praia de Sunset, no North Shore de Oahu



Fórum Amaerj • 47

mAry SokCS • Jornalista

Terra natal do presidente Barack Obama, capital mundial do 
surfe, locação de séries de sucesso como “Lost” e “Ha-
waii Five-0”... O arquipélago do Havaí, descoberto 
pelo capitão Cook em 1778, sempre esteve no imaginá-
rio de todos nós por tudo isso e pelas inúmeras atrações 
oferecidas aos turistas.

A idílica Honolulu, capital e maior cidade do Ha-
vaí, situada na exótica ilha de Oahu, é rica em cenários 
naturais e monumentos históricos. Entre eles, o Monte 
Tántalus, que oferece uma lindíssima vista de Hono-
lulu; o Palácio Iolani, único palácio real em território 
norte-americano; o monumento ao Rei Kamehameha, 
conhecido como o unificador do país; e a histórica Igre-
ja Kawaiahao. Outro atrativo são as famosas praias de 
surfe Waimea, Sunset e Pipeline — esta última local da 
final do mundial de surfe do ano passado.

 Localizado em Big Island, a maior ilha do arqui-
pélago, cuja pitoresca capital, Hilo, ainda preserva a 
vida e os costumes tradicionais, o fantástico Parque 
Nacional dos Vulcões abriga duas forças da natureza: o 
Mauna Lua, considerado o maior vulcão do mundo, e o 
Kilauea, o mais ativo do planeta, que despeja frequen-
tes fluxos de lava em direção ao oceano. O parque sur-
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preende também pela grande quantidade de vulcões 
adormecidos, incríveis formações geológicas, pássaros 
raros e espécies endêmicas.

No caminho entre Hilo e Kona, importante cidade 
situada na costa leste da Big Island, fica o impressio-
nante Mauna Kea, certamente um dos pontos altos 
(sem trocadilhos...) de qualquer viagem ao Havaí. Co-
nhecido como a Montanha Branca, trata-se da maior 
montanha do arquipélago, na verdade um vulcão ex-
tinto com 4.205 metros de altura. No seu cume, que 
oferece fantásticas paisagens, fica um centro de obser-
vação astronômica aberto a visitas. 

Cratera do vulcão Kilauea no 
Parque Nacional dos Vulcões

Tartarugas são comuns nas praias do Havaí
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Hanauma, paradisíaca praia de corais
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Turismo

Uma das mais belas e vibrantes cidades do Havaí, 
Kona é o endereço de alguns dos melhores resorts, ca-
fés e restaurantes da ilha. Ao visitar a baía de Kailua, 
não é difícil entender por que, no passado, o local era 
um retiro de férias da realeza havaiana. Outro passeio 
recomendado é ao Pu’uhonua O Honaunau National 
Historical Park. Perfeito para conhecer a história do 
arquipélago, o local era sagrado, segundo o folclore ha-
vaiano — por isso é demarcado por totens e tem trilhas 
que eram reservadas unicamente à realeza.

Conhecida mundialmente pelas suas belezas natu-
rais e cenários cinematográficos, com cachoeiras, flo-
restas de bambu, picos vulcânicos de deixar qualquer 
um boquiaberto, e pelas melhores praias do mundo, 
tanto as calmas como as de ondas gigantescas, como 
Pe´hai, Maui encanta também pelos museus, vinícolas 

e uma vida agitada, com ruas repletas de bares e res-
taurantes da moda.

Maui tem ainda parques incríveis, com destaque 
para o IAO Valley National Park, onde fica a famosa 
agulha de IAO, um monumento natural esculpido pela 
erosão que forma uma agulha que se eleva a 365 metros 
de altura do fundo do vale — algo realmente incrível 
de se ver —, o jardim botânico, e nas proximidades a 
cidade histórica de Lahaina, que foi a capital do reino 
do Havaí e um importante porto baleeiro. 

O som das guitarras havaianas embaladas pelas on-
das do mar é a marca do Luau, a típica festa local, com 
comida tradicional, bebida e a dança Hula, passada de 
geração para geração. Um dos melhores luais do arqui-
pélago, o Feast At Lele (luau ao pôr do sol) é um deleite 
para os sentidos e vale a pena para qualquer turista. •

Praia de areia negra em Maui

Cláudia Motta
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surpreendente Havaí
CláudiA dE oliVEirA moTTA • Juíza

Relativizada a ideia de que o Havaí é destino de surfistas e 
turistas americanos, com suas camisas floridas, partimos para 
Honolulu carregando máscaras, pés de pato e casacos. 

Após deixar as malas no hotel, subimos o Diamond Head e 
terminamos o dia mergulhando em Hanauma Bay, paraíso de 
águas cristalinas, com peixes e corais de diferentes cores e for-
mas. Nadar para observar peixes e corais é programa obrigatório 
em todas as ilhas do arquipélago — encontramos grandes tarta-
rugas que nadam ao nosso lado! 

Reservada uma semana para cada uma das quatro ilhas es-
colhidas, seguimos para Lahaina, próximo à praia de Kaanapali 
Beach, na ilha de Maui. O primeiro dia de mergulho foi em Mo-
lokini, cratera de vulcão submerso aonde se chega de barco. 

No dia seguinte, acordamos cedo e pegamos a estrada para 
Hana. Ao longo da estreita e sinuosa rodovia nos deparamos com 
praias de areias brancas e negras, poços e quedas d’água, coro-
ando o passeio com uma floresta de bambus, que escondia uma 
enorme cachoeira. 

Mais tarde vimos o pôr do sol acima das nuvens. Subir o 
vulcão Haleakala é uma experiência incrível — único lugar no 
mundo onde se pode dirigir do nível do mar a mais de 10.000 
metros em apenas 38 quilômetros. A viagem de duas horas é 
serpenteada por paisagem magnífica! Do alto se tem a visão 
completa da cratera e do cume do Mauna Kea, na Big Island. 
Muitos chegam ao nascer do sol para voltar de bicicleta. 

A próxima ilha, Kauai, mostra já na entrada o paredão que 
impressiona. Ao longo dessa costa de despenhadeiros existem 
muitas grutas, com fundo azul, que podem ser percorridas de 
caiaque no verão. Em janeiro é possível ver baleias se deslocan-
do para a região com seus filhotes.

Kauai é conhecida como ilha-jardim e os jasmins-manga flo-
rescem nas mais variadas cores. Além de belas praias, Kauia é 
cortada pelo Waimea Canyon, um rio onde as crianças fizeram um 
divertido passeio de caiaque. Essa viagem reserva uma surpresa 
atrás da outra. Trocando de ilha mais uma vez, subimos o Mauna 
Kea e acompanhamos a abertura das cúpulas dos observatórios, 
que ao cair da noite apontam seus telescópios para o céu limpo. 
Poucos sabem que existe uma estação de esqui nessa montanha.

Próxima etapa, explorar o temido Kilauea, vulcão em plena 
atividade. Bastante animados em ver a lava sendo expelida, su-
bimos até a enorme cratera pontilhada de fumarolas. Seguimos 

pela estrada até o trecho onde ela acaba, totalmente tomada por 
lava petrificada. Ao entardecer caminha-se até onde as rochas 
se abrem em línguas incandescentes, e se apagam em novas 
rochas onduladas. 

Acompanhar a lava em tons de vermelho e laranja escorre-
gando em meio à escuridão tanto do céu quanto da terra, toma-
da pela rocha negra e brilhante, foi um momento inesquecível, 
que fez valer o esforço para chegar. 

 Retornando a Oahu, entrada e saída do arquipélago, desti-
namos uma semana para conhecer a famosa North Shore e refa-
zer as malas, convencidos da necessidade de voltar. •
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VIAGEM Juíza Cláudia Motta e as filhas com 
o temido vulcão Kilauea ao fundo

Passeio de caiaque nas 
águas do Waimea Canyon
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