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MENSAGEM DO CORREGEDOR
Após a edição e publicação do primeiro número da
Jus Correge, a primeira Revista da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, editamos o segundo
número, animados com o sucesso obtido anteriormente,
procurando sempre adotar uma linha de trabalho voltada
para a abordagem de temas diretamente ligados ao Poder
Judiciário e, em especial, à Corregedoria Geral da Justiça.
Por mais difícil que seja acreditar, verdade é que a
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
ainda que integrando a admistração superior do Poder Judiciário estadual, é pouco conhecida não só pelo público em
geral, como principalmente, por parte daqueles que lidam
diretamente com a atividade judiciária, quer exercendo as
funções da prestação jurisdicional, quer aquelas outras de
cunho estritamente administrativa e fiscalizadora, próprias
da Corregedoria da Justiça.
Em qualquer dessas vertentes da função judiciária,
destaca-se como elemento essencial de importante e relevante papel a cumprir, a figura do servidor público, cuja data
de comemoração ocorreu em 28 de outubro passado.
Imaginar-se o exercício de qualquer atividade judicial e administrativa sem a participação do servidor público é impossível.
Seja do mais simples servidor ao mais qualificado
na escala hierárquica do serviço público, nela podendo e
devendo incluir-se os agentes políticos do Estado, é fundamental destacarmos a sua participação, pois, a justiça dos
homens deles depende para que a paz e a ordem social
sejam preservadas.
Aqui, portanto, o reconhecimento e as homenagens da Jus Correge a
todos os servidores públicos do Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
que, com esforço e competência, dedicam grande parte de seu tempo às atividades judiciais, contribuindo para que o
Poder Judiciário do nosso Estado cada
vez mais se destaque e se afirme entre
os melhores Tribunais do Brasil.
Des. Antonio José Azevedo Pinto 		
Corregedor-Geral da Justiça
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CAPA

Qual é a importância de se

dia do
Servidor Público?
comemorar o

Wally Botelho Porto no TJ desde 07/08/1963, Avaliador
Judicial na comarca de Duque de Caxias.

E o dia da Justiça?

O

dia 28 de outubro é dedicado a todos os funcionários
públicos como uma data comemorativa especial no calendário
brasileiro, pois trata-se de uma homenagem àqueles que contribuem e
servem ao Estado e, em especial, à
sociedade nas mais diferentes áreas
de trabalho.
Tudo começou em 1937,
quando o então presidente Getúlio Vargas criou o Conselho Federal
do Serviço Público Civil e, dois anos
depois, implementou-se o decreto n°
1713, de 28 de outubro, que garante
os direitos dos funcionários que prestam serviços para a população. E foi
assim que nasceu a data da comemoração dos profissionais em questão.
A palavra “público” significa
tudo aquilo que pertence ao povo, à
coletividade, portanto ética, respeito,
eficiência e cordialidade são características obrigatórias daqueles que
trabalham para o bem comum. O
cargo público é bastante importante, pois se refere a todos aqueles que
mantêm vínculos de trabalho com
entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos político-administrativos, bem como em suas
respectivas autarquias e fundações de
direito público. Além disso, o servidor
público trabalha para atender às necessidades da população.
A expressão “funcionário
público” caiu em desuso quando a
Constituição Federal de 1988 empregou as designações “servidor público” e “agente público” para se referir
aos trabalhadores do Estado. Os servidores públicos se referem a agentes
profissionais permanentes que estão a
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serviço da administração pública, enquanto o agente público é dado como
uma designação mais abrangente que
engloba os agentes políticos, os servidores públicos e os particulares em
atuação colaboradora.
É bom enfatizar que os servidores públicos possuem um cargo
de extrema importância para a toda a
sociedade, uma vez que são eles que
irão atender todas as necessidades da
população civil de uma localidade.
Justamente por lidarem com tudo o
que é do povo é que eles devem ser
lembrados nessa data marcante.
Assim como o dia dos Servidores Públicos é uma data comemorativa admirável, o dia 8 de dezembro
também evoca uma data especial
para todos os trabalhadores forenses, uma vez que se comemora o dia
da justiça. Em 1951, Vargas instituiu
através da lei 1408, o dia da justiça
como um feriado a ser comemorado
em todo o Brasil. Uma grande homenagem a todo o poder judiciário.
Para os forenses brasileiros,
o dia da justiça não é apenas um feriado nacional, e sim um símbolo que
representa a aspiração de um valor
constantemente procurado nos livros
e suplicados no início e no fim das petições. Nesse caso, justiça possui um
valor muito mais amplo do que perseguir uma verdade, ela é um sinônimo
de sentimento humano, de igualdade
e paz social.
Embora os leigos em justiça não entendam o significado desta data, é muito importante e justo
que ela sempre seja cultivada, pois
apesar do poder judiciário imperar
todos os dias, o dia 8 de dezembro

Conheça o servidor com
mais tempo de Tribunal
de Justiça: 48 anos de
prestação de serviço público.

encarna um simbolismo especial.
Assim, deve-se pensar nessa data
não só como um feriado forense,
mas como uma oportunidade de
analisar os elementos fundamentais
do judiciário: os desembargadores,
juízes, promotores, advogados, servidores públicos e operadores do
direito de um modo geral. Além de
cordialidade, respeito e cumprimento das leis, o tríplice judiciário deve
buscar fornecer aos cidadãos a justiça e a paz social.
A Justiça tem um símbolo.
Para os gregos, a deusa Têmis era
a guardiã dos juramentos dos homens, representava a justiça, a lei e
a ordem. Segunda esposa de Zeus,
ela era sempre invocada nos julgamentos, perante os magistrados.
Têmis era representada sem venda,
com olhar severo, tendo nas mãos
uma balança que equilibrava a razão com o julgamento e uma cornucópia. Na mitologia romana, era
chamada de Justitia, o mesmo que
justiça. A partir do século XVI, os artistas alemães colocaram uma venda nas representações da deusa da
Justiça para simbolizar a imparcialidade que deveria ocorrer nos julgamentos. Contudo, é preciso que
a Justiça tenha os olhos austeros de
Têmis para que possa enxergar as
injustiças e agir com imparcialidade
e firmeza.
Que nesse dia da justiça
lembremos seus três grandes princípios: “dar a cada um o que é seu”,
“viver honestamente” e “não lesar a
outrem”. Salvem os dias 28 de outubro e 8 de dezembro, dia do servidor público e dia da justiça!

A Revista Jus Correge foi até a comarca de Duque de
Caxias conversar com o Sr. Wally e lá encontrou uma
bela história de vida e um ser humano que faz diferença
no meio em que atua. O Sr. Wally tem 67 anos e já
poderia ter se aposentado há alguns anos, mas nos contou que o trabalho lhe traz alegria e bem estar, além do
convívio com os colegas. Ele brinca dizendo que, caso
mude a regra da aposentadoria compulsória para 75
anos, trabalhará até lá.

Sr. Wally, conte-nos um pouco de sua trajetória dentro do Tribunal de Justiça.
Minha história aqui neste tribunal começou em
1961 quando comecei a trabalhar em cartórios, fazendo
a limpeza e tomando conta da serventia quando as pessoas iam almoçar. Orgulho-me muito disso, pois comecei
varrendo naquele cartório e, anos depois, cheguei a chefe,
escrivão da serventia. Em 1963, fui então efetivado como
escrevente de justiça do 4° Ofício de Justiça de Duque de
Caxias, onde permaneci até 1992. Fui então nomeado escrivão da 1° Vara Cível de Caxias em 1992 e, em 1998,
me escrevi para uma vaga de remoção para Avaliador Judicial, e estou aqui até hoje.
O senhor passou toda sua vida profissional na comarca de Duque de Caxias. Nunca quis mudar?
Caxias foi o lugar que me acolheu. Já tive inúmeras oportunidades de mudar, mas nunca quis. Mesmo
morando em Guapimirim, faço questão de permanecer
aqui. Tenho muito carinho pelas pessoas daqui. Conheço
todo mundo inclusive os advogados. Nunca briguei com
ninguém. Aliás, isso aconteceu uma única vez com um
advogado e, no dia seguinte, fui ao seu escritório e pedi
desculpas.
Se o senhor tivesse que dar um conselho aos novos servidores convocados recentemente. O que
falaria para eles?
Eu acho que os novos servidores precisam entrar
no Tribunal e vestir a camisa, e o mais importante: atender
bem as pessoas, dar um atendimento humano as partes,
buscar ajudar sempre que possível, ter dedicação e compromisso com o que faz. É essencial também a união e
integração com os colegas, harmonizando o ambiente de
trabalho. Precisam gostar daquilo que fazem.

Ao conversarmos com o serventuário, recebemos a visita do Sr. José Luiz Tavares, escrivão da 3°
Vara Cível de Caxias. Ele fez questão de dizer algumas
palavras sobre o servidor ícone daquela comarca:
“Sr. Wally é famoso por aqui. Todos da baixada fluminense o conhecem pela simpatia, espírito humanitário
e sabedoria. Se alguém precisa resolver um problema,
seja em relação à avaliação judicial ou qualquer outro assunto de cartório e processamento, já procuram
o Sr. Wally. Sempre disposto a ajudar, tira dúvidas e dá
conselhos. Ele é atencioso, não pode ver ninguém no
corredor precisando de ajuda que logo se prontifica a
auxiliar. É um poço de conhecimento em inventários,
penhora e avaliação judicial. O dia em que ele se aposentar será uma grande perda para a Comarca de Duque de Caxias”.
O Sr. Wally destacou algumas personalidades
que fizeram parte de sua história em tantos anos, são
elas: a Desembargadora Nanci Mahfuz, o Desembargador Pedro Saraiva de Andrade Lemos, a Juíza Titular
da 1° Vara de Família de Caxias, Dra. Mafalda Lucchese, o amigo falecido Dr. Luiz César Aguiar Bittencourt,
que foi diretor do Fórum de Caxias por anos, o Dr.
Durval Alves e os Desembargadores aposentados Dr.
Miguel Pachá e Sérgio de Saeta Moraes.
Ao nos despedirmos, o Sr. Wally fez uma sugestão ao Tribunal de Justiça, no sentido de dar oportunidades àqueles aposentados que ainda querem e
podem trabalhar, mantendo-os na ativa, valendo-se de
toda experiência e conhecimento adquirido em tantos
anos, tornando-os uma espécie de consultores que auxiliam em dúvidas, treinamentos ou alguma outra função. Fica a dica!
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Corregedoria do TJ/RJ implementa
Programa de Unidades Interligadas
do CNJ no estado.

A

s unidades interligadas têm
o objetivo de facilitar o Registro Civil de Nascimento,
permitindo que a certidão seja
emitida ainda na maternidade,
sem a necessidade de deslocamento até o cartório. O programa
foi estabelecido pelo Provimento
n° 13, publicado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), em 3
de setembro de 2010, possibilitando, assim, que a emissão da
certidão de nascimento possa ser
feita nos estabelecimentos de saúde que realizam partos.
A adequação do Provimento n° 13 do CNJ à realidade
do Estado do Rio de Janeiro vem
sendo desenvolvida pela Corre-
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gedoria Geral da Justiça, sob a
coordenação do Juiz Auxiliar da
Corregedoria, Dr. Sérgio Ricardo
Arruda Fernandes, e da Juíza Coordenadora da Secretaria da Comissão para Erradicação do Sub-Registro Civil, Dra. Raquel Santos
Pereira Chrispino, contando com
a colaboração dos membros da
ANOREG e ARPEN, integrantes
da citada Comissão, bem como
da Diretoria Geral de Fiscalização
e Apoio às Serventias Extrajudiciais (DGFEX).
Por meio desse projeto,
a Corregedoria almeja ampliar
a acessibilidade da população
ao serviço de Registro Civil das
Pessoas Naturais, diminuindo as

causas de sub-registro. Após a implantação da Unidade Interligada
nos hospitais e maternidades, os
cidadãos fluminenses passarão
a contar com a possibilidade de
realizar o registro de nascimento
ainda na maternidade, podendo
optar pelo cartório do local de
nascimento ou da residência dos
pais. Desse modo, a criança sairá
da maternidade com sua certidão.
Para registrar esse marco
tão importante para o Estado do
Rio de Janeiro, a Corregedoria
Geral da Justiça realizou, no dia
4 de novembro, uma solenidade
para apresentação do projeto piloto e assinatura do ato de regulamentação das Unidades Interliga-

das. O evento foi presidido pelo Juiz Auxiliar da CGJ, Dr. Sérgio ficiará a todos: crianças, pais e
Corregedor-Geral da Justiça, de- Ricardo de Arruda Fernandes, sociedade. “O objetivo é diminuir
sembargador Antonio José Azeve- disse que o projeto visa a uma a quantidade de sub-registros nos
do Pinto, e contou com palestras integração entre serviços extraju- estados e acabar com esta mazela
ministradas pelo Juiz auxiliar da diciais e unidades hospitalares, que impede o desenvolvimento do
CGJ, Dr. Sérgio Ricardo
Brasil”, considerou o
de Arruda Fernandes, e
magistrado.
pela Juíza CoordenaAo final, o Predora da Secretaria de
sidente do Tribunal de
Apoio à Comissão para
Justiça, DesembargaErradicação do Subdor Manoel Alberto
-Registro, Dra. Raquel
Rebêlo dos Santos,
Santos Pereira Chrisressaltou que, com as
pino, que falaram do
medidas da Justiça Itiprojeto, destacando os
nerante e a parceria
objetivos, função social
do Projeto Unidades
e mecanismo de interaInterligadas, os probleção entre serviços exmas de sub-registros
trajudiciais e unidades
diminuirão bastante e
hospitalares.
contribuirão para uma
O Corregedor-Geral de Justiça, Des. Antonio José Azevedo Pinto, ao lado da Juíza CoordeSegundo o Corgrande melhoria na
nadora da Secretaria da Comissão para Erradicação do Sub-Registro Civil, Dra. Raquel
Chrispino
e
o
Juiz
Auxiliar
da
CGJ,
Dr.
Sérgio
Ricardo
de
Arruda
Fernandes.
regedor, “o registro civil
sociedade.
significa a personalidade
Com isso, a Core a cidadania de cada
regedoria Geral da
pessoa, por isso é imporJustiça do Estado do
tante que a mãe já saia
Rio de Janeiro poderá
da maternidade em que
contar com mais uma
veio a dar à luz com o
ferramenta na luta conregistro civil, o título de
tra o sub-registro, um
cidadania do filho.” Para
problema que atinge
ele, a erradicação do
o Estado e vem sendo
sub-registro tem fundaamplamente enfrentamentação ideológica e
do pela Corregedoria,
sociológica, sendo o lanpor meio de projetos,
çamento desse projeto
ações sociais e mutimais que um ato simbólirões para erradicação
co, e sim emblemático.
do sub-registro.
O
Corregedor-Geral
de
Justiça,
Des.
Antonio
José
Azevedo
Pinto
ao
assinar
o
Provimento
A Juíza CoorA implementaque regulamenta as Unidades Interligadas, acompanhado pelo Presidente do TJRJ, Des.
denadora, Dra. Raquel
ção do projeto se dará
Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, pelo 2º Vice-Presidente, Des. Nascimento Antonio
Póvoas Vaz, e pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria, Dr. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes.
Chrispino, destacou que
em quatro etapas, com
o primeiro foco é eviconclusão
prevista
tar que as crianças deixem de ser tendo como objetivo garantir, na para 2014, e conta com o total
registradas e o segundo é agilizar prática, que os pais promovam o apoio do Corregedor-Geral da
os processos de registro dentro registro dos filhos na própria ma- Justiça, Desembargador Antonio
das próprias maternidades. Já o ternidade do parto, o que bene- José Azevedo Pinto.
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INSTITUCIONAL

Corregedor-Geral reúne Juízes
Dirigentes dos

Núcleos Regionais

inaugura Central de

(NURs).
à questão de saúde, ele disse que a
saúde do servidor é preocupante e
relevante sim, mas que até mesmo
isso tem que ser coordenado, controlado.
A Juíza Auxiliar da Corregedoria, Dra. Cristiane Cantisano,
acrescentou ainda que a Presidência
e a Corregedoria estão buscando os
mesmos valores para a magistratura
e todo o 1° grau.

“O momento é favorável, pois estamos juntos com a Presidência.
A união, a parceria e a coesão de
objetivos estão presentes na atual
gestão do Poder Judiciário Fluminense”, disse a magistrada.
O Corregedor-Geral da Justiça entre Juízes Dirigentes de Núcleos Regionais.

O

Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Antonio José Azevedo Pinto,
promoveu um encontro entre os
juízes dirigentes dos NURs (Núcleos
Regionais) no auditório da Corregedoria. A reunião objetivou discutir
providências na gestão dos servidores públicos, incluindo a questão do
número elevado de licenças médicas.
Além dos juízes dirigentes
e do Corregedor-Geral, a reunião
também contou com a presença da
Diretora do DESAU -Departamento
de Saúde (setor de Perícia do Poder Judiciário), Dra. Lílian Sznajder
e dos Juízes Auxiliares da Corregedoria: Dra. Valéria Pachá, Dra.
Cristiane Cantisano, Dra. Adriana Moutinho e Dr. Arthur Eduardo

Magalhães Ferreira. O Juiz Auxiliar
Dr. Sandro Espíndola representou a
Presidência do TJ no encontro.
O Corregedor ressaltou que
hoje um juiz precisa ser
também gestor para
administrar a serventia
com estratégias e visão de resultado com
qualidade e celeridade processual.

O Juiz Auxiliar da Corregedoria, Dr. Arthur Eduardo Magalhães,
finalizou expondo os projetos em
andamento e os novos projetos da
Corregedoria como o mandado eletrônico, a criação do Núcleo de Arquivamento, da Central de Autuação
e das Centrais de Serviços Especiais.

“Deve haver um trabalho em equipe afinado para a ‘máquina’ poder funcionar
bem”, disse.
Em

Serviços Auxiliares e
Núcleo de Autuação

A Central de Serviços Auxiliares sendo inaugurada na comarca de Campos pelos
Juízes Dr. Heitor Campinho, Dr. Wladimir Hungria e Dr. Paulo Assed Estefan, na
presença da representante da Corregedoria, Jacqueline Campos e encarregados
das Centrais de Serviços e do Núcleo de Autuação, Renan Peixoto, Eliane Rodrigues e Bernadete Barreira.

na comarca de Campos e Niterói.

A

Corregedoria Geral da Justiça inaugurou nas comarcas
de Campos dos Goytacazes e Niterói Centrais de Serviços
Auxiliares da Justiça e Núcleos de
Autuação.
O projeto de Reestruturação dos Serviços Auxiliares da
Corregedoria foi concluído na capital em setembro de 2010, quando
foram instaladas sete centrais com
serviços específicos: Central de Avaliadores Judiciais, de Partilhas Judiciais, de Depositário Judicial, de
Cálculos Judiciais, de Inventariantes, de Liquidantes e de Testamenta-

ria e Tutoria. Com a Resolução n°04
TJ/OE de 22 de Março de 2010,
foram criadas as Centrais para prestação de serviços de atribuições especiais da Justiça.
O Núcleo de Autuação
receberá as petições iniciais e procederá à autuação, numeração e
certificação das custas judiciais.
Após esta fase, os processos serão
encaminhados às varas, diminuindo o tempo entre a distribuição e a
apreciação pelo juiz.
O Corregedor-Geral considerou a criação das serventias
como mais uma etapa cumprida pela
Administração
do
Tribunal de Justiça,
uma administração
com foco em gestão, celeridade e
qualidade na prestação jurisdicional.

relação
A mesa de abertura do encontro: Dr. Sandro Espindola, Juiz Auxiliar da Presidência
do TJ, os Juízes Auxiliares da Corregedoria: Dra. Adriana Moutinho, Dra. Valéria
Pachá e Dra. Cristiane Cantisano com o Corregedor-Geral, a Diretora do DESAU,
Dra. Lílian Sznajder e o Juiz Auxiliar da CGJ, Dr. Arthur Eduardo Magalhães.
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Corregedoria
Geral da Justiça

Os Serventuários da Central de Inventariante, Depositário e Liquidante Judicial da Comarca de Campos dos Goytacazes com o Juiz dirigente do 6º
NUR Dr. Heitor Campinho e a representante da Corregedoria Geral de Justiça,
Jacqueline Leite Viana Campos.

O Presidente do
TJ atribuiu o sucesso
de tantos projetos e
iniciativas como resultado da integração e entrosamento
entre presidência e
corregedoria, desta-

O Des. Plínio Pinto Coelho Filho; o Corregedor-Geral, Des.
Azevedo Pinto; o Presidente do TJRJ, Des. Manoel Alberto Rebêlo dos Santos; o Juiz Dirigente do 2º NUR, Márcio Quintes e
o Juiz Diretor do Fórum de Niterói, Alexandre Eduardo Scisinio
ao inuagurarem a Central em Niterói.
cando a relação de amizade e profissionalismo entre os dois desembargadores.
Segundo a Diretora da
DGFAJ, Daniela Gonçalves, a criação das Centrais de Serviços Auxiliares representa mais um apoio
dado pela Corregedoria às serventias. “Com as Centrais de Ser-

viços Auxiliares, as comarcas
poderão contar com serviços
especializados
concentrados
em um só setor, proporcionando, assim, celeridade processual e qualidade na prestação jurisdicional”, considerou Daniela.
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Corregedores do TJ e TRT 1° Região firmam
parceria e entrosamento entre as justiças.

O

Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Antonio José Azevedo Pinto,
recebeu em seu gabinete o Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 1° Região, Desembargador Fernando Antonio Zorzenon da
Silva, com o objetivo de promover
a aproximação e a sintonia entre as
administrações dos dois tribunais na
busca de parcerias que melhorem a
prestação de serviço jurisdicional.
No encontro amistoso, experiências puderam ser trocadas e
alguns temas foram levados à pauta, dentre os quais, a questão do
pagamento dos emolumentos nos
casos de penhora de imóveis quan-

disse o magistrado. O Presidente da
IEPTB, Léo Barros Almada, declarou:

O encontro foi, então, finalizado com um aperto de mão entre
os desembargadores que simbolizou o elo firmado entre as justiças.

Felippe Scarpa, Diretor-Geral da DGFEX; Valmir Gonçalves, Presidente da IEPTB (seção Rio de Janeiro);
os Juízes Auxiliares da Corregedoria-Geral da Justiça, Dra. Adriana Moutinho e Dr. Sérgio Ricardo Fernandes; Léo Marros Almada, Presidente da IEPTB (seção Brasil) e Ubirayr Ferreira Vaz , Titular de 2°
Ofício de Protestos.

Federais visitam a

A

O grupo foi recepcionado
pela Juíza Auxiliar da Corregedoria
competente para assuntos da área criminal, Dra. Adriana Lopes Moutinho.
Também participaram do encontro os
Juízes Auxiliares Dr. Sérgio Ricardo de
Arruda Fernandes e Dra. Valéria Pachá Bichara, além da Diretora Geral
de Fiscalização e Assessoramento Judicial (DGFAJ), Daniela Gonçalves.
Uma palestra foi realizada
aos juízes no gabinete da 21° Vara
Criminal da Capital, com destaque

“Os tabeliães de protestos e títulos também se sentem honrados
de poderem participar do projeto
e, mais uma vez, o Estado do Rio
de Janeiro sai na frente. A atividade notarial de registro agradece à Corregedoria e ao Tribunal
de Justiça.”
Ele finaliza: “sem parceria não se
chega a lugar nenhum”. Por sua

Os Corregedores Desembargadores Antonio José
Azevedo Pinto e Fernando Antonio Zorzenon da Silva
(TRT 1° Região).

Corregedoria Geral da Justiça.
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atos digitais à Corregedoria.

fruto do trabalho em conjunto.”,

O Corregedor-Geral da
Justiça se comprometeu a tomar as
medidas cabíveis à solicitação.

Corregedoria Geral da Justiça
recebeu um grupo de juízes
federais da esfera criminal que
buscavam conhecer os principais projetos na área e os sistemas adotados
pelo Tribunal de Justiça.

e

Títulos marca a transmissão dos primeiros

do se tratar de execução trabalhista.
O Desembargador Corregedor do
TRT fez uma solicitação para que
o pagamento aos cartórios de registro de imóveis de tais custas seja
feito ao final da lide pela parte vencida. Hoje o procedimento adotado pelos serviços cartorários é o
prévio pagamento.

Juízes Criminais

Os juízes assistem a apresentação do modelo de expedição
de um Alvará de Soltura.

Cerimônia no Instituto de Protestos

aos temas: Carta Precatória Eletrônica, alvarás de soltura, facilidades do
sistema DCP (Projeto Comarca) e sistema de gravação de audiências.
A Dra. Adriana Moutinho ministrou a palestra com o auxílio dos escrivães da 21° e 39° Varas Criminais.
Para a Juíza Auxiliar da CGJ, “foi um
grande prazer receber os juízes e poder compartilhar conhecimentos e trocas de experiências na área criminal,
que é uma área de extrema importância e que requer, na maioria das vezes,
urgência nos atos”, disse.
Muitas indagações foram
feitas pelos juízes federais, que
buscavam informações e novas
técnicas para serem implantadas
na Justiça Federal.

A

Corregedoria Geral da Justiça, mais uma vez, é pioneira
na implementação de facilidades e ferramentas de tecnologia
e inovação. A última novidade é o
projeto desenvolvido com a parceria da Diretoria Geral de Tecnologia
do Tribunal de Justiça (DGTEC) e do
Instituto de Estudos de Protesto e Títulos do Brasil (IEPTB), que permite
a transmissão dos atos extrajudiciais
de maneira digital, sem mais a necessidade do papel.

IEPTB, no Centro do Rio, uma cerimônia de apresentação do projeto,
quando foram realizadas as transmissões dos primeiros atos digitais
à Corregedoria, utilizando o sistema
do Tribunal de Justiça.

Inicialmente, o projeto abrange apenas atos de protestos e, em breve,
será estendido a registros de imóveis, títulos e documentos. Os estudos para viabilização da iniciativa
foram iniciados em Janeiro do ano
corrente e a previsão é de que a
facilidade seja disponibilizada para
cartórios de todo o Estado do Rio.

convite e por ter feito parte desse projeto tão grandioso. Hoje,
um ato concreto se materializou,
o que foi possível devido ao esforço das equipes da Corregedoria, DGTEC, DGFEX e IEPTB. O
projeto do selo digital é pioneiro
no país e só pôde se tornar realidade com a parceria do Instituto
de Protestos e Títulos. Gostaria
de parabenizar a todos os envolvidos e dizer que o resultado é

Para marcar o pontapé inicial da
inovação, foi realizada na sede do

O Juiz Auxiliar da CGJ, Dr. Sérgio
Ricardo Fernandes, representou o
Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Antonio José Azevedo
Pinto, e fez o discurso de abertura do
evento. “Sinto-me honrado pelo

vez, o Presidente da IEPTB, seção
Rio de Janeiro, Valmir Gonçalves,
fez um agradecimento especial aos
Juízes Auxiliares da Corregedoria,
Dra. Adriana Moutinho e Dr. Sérgio
Ricardo Fernandes, pela porta de
acesso sempre aberta, e considerou
a parceria “uma parceria pautada
na legalidade”.
O Diretor da Divisão de Monitoramento Extrajudicial, Marcelo El-Jaick
Freitas, considerou “o selo digital

representa um marco nessa mudança de paradigma que pôde
ser alcançada devido à real parceria com o Instituto de Protestos.
O Projeto surgiu da preocupação
da Corregedoria em prestar o
melhor serviço à população, com
agilidade e segurança”.

Marcelo explicou que o Selo Digital
trouxe o conceito de Ato Digital, que
é a imagem de um documento por
meio eletrônico em formato “pdf”,
junto com o selo digital, sendo totalmente virtual, sem a necessidade
de ser impresso em papel. Ele diferenciou ainda o selo digital do eletrônico, uma vez que o eletrônico vai
para o papel substituindo apenas o
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selo físico, sendo impresso no documento e não colado. Já o selo digital
é uma inovação da Corregedoria da
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo pioneira na tecnologia da
prática do ato digital selado digitalmente. Acrescentou que o selo digital poderá ser consultado da mesma
maneira que o físico ou eletrônico,
por meio do site da Corregedoria.
Segundo informações atualizadas do Diretor da DIMEX, desde
a implementação do projeto, em Janeiro, até hoje, mês de Dezembro,
já foram mais de 86 mil atos digitais.

O projeto
A criação e implementação
do Selo Digital, através dos Provimentos CGJ números 02/2011 e
51/2011, constituem marcos iniciais para a virtualização dos atos
extrajudiciais no Estado do Rio de
Janeiro.
Utilizando-se de tecnologia desenvolvida pelo Tribunal de
Justiça, os quatro Serviços com atribuição de protesto de títulos da Comarca da Capital e o Serviço do 7°

Distribuidor passam a praticar atos
exclusivamente digitais.
Os arquivos digitais contendo os títulos e outros documentos
de dívida a serem protestados serão
distribuídos digitalmente, formando
arquivos “.ATO” (ponto ato), a partir
de uma imagem em “PDF” acrescida do Selo Digital (em formato XML)
e da assinatura Digital do Titular/
Delegatário ou de um preposto
devidamente cadastrado para tal,
sendo os títulos encaminhados aos
Serviços com atribuição de protesto
de títulos no mesmo dia.
Recebidos os títulos digitais
pelos Serviços de Protestos, os mesmos intimarão o devedor para quitar
o débito no prazo legal e, em caso
de não pagamento, lavrarão o instrumento de protesto digital “.ATO”
(ponto ato), a partir de uma imagem
“PDF” acrescida do Selo Digital (em
formato XML) e da assinatura Digital
do Titular/Delegatário ou de preposto
devidamente cadastrado para tal.
Os atos digitais serão transmitidos ao sistema de atos extrajudiciais digitais no prazo de 02 (dois)

dias, contados em dias corridos,
excluindo-se o dia da prática do
ato e incluindo-se o de vencimento
(prorrogando-se ao primeiro dia útil
subseqüente, se recair em feriado
ou final de semana).
Destaque-se que todo o
sistema desenvolvido para o ato digital teve como princípio básico garantir a segurança do ato extrajudicial digital, permitindo ao usuário a
consulta e validação das assinaturas
que o compõem.
Desse modo, estará à disposição dos usuários a consulta ao
Selo Digital, no mesmo formato em
que hoje já é feita na consulta ao
selo físico, bem como está sendo
disponibilizado no site da Corregedoria Geral da Justiça sistema que
permitirá visualizar o ato e a validação do selo e das assinaturas digitais presentes no mesmo.
Ressalte-se ainda que o
desenvolvimento do formato do ato
extrajudicial digital foi realizado de
modo a torná-lo compatível com o
formato desenvolvido para o Processo Judicial Eletrônico.

Cláudia Boechat, Chefe do SELEX;
Felippe Scarpa, Diretor-Geral da
DGFEX; Antônio Luiz Bandeira,
Chefe SECEX; Marcos Lins da Silva,
Chefe do SEDEX; Maria Angélica
Saraiva, Diretora da DIFEX; Euclides
Guinancio, Chefe do SEAEX; Marcelo
El-Jaick, Diretor da DIMEX.

O Corregedor-Geral, Des. Azevedo Pinto ao lado do Procurador Geral
do Município, Dr. Fernando Dionísio e da Des. Gizelda Leitão Teixeira
ao inaugurarem a Central de Assessoramento Fazendário da Capital.

F

oi inaugurada, pela Corregedoria Geral da Justiça, no dia
13 de Outubro, a Central de
Assessoramento Fazendário (CAF),
que tem por objetivo o processamento preferencialmente eletrônico
de três espécies de ações: ações
civis públicas, ações civis de improbidade administrativa e ações populares que sejam da competência
das Varas de Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
A Central terá como finalidade o processamento de feitos
fazendários de grande complexidade e grandes volumes, objetivando
diminuir o acervo e o trabalho do
cartório e proporcionando mais celeridade processual àqueles autos.
A CAF contará com suporte fornecido pela Administração do Tribunal de Justiça e estará vinculada
à Corregedoria Geral da Justiça,
devendo os processos a ela submetidos ser digitalizados, em conformidade com cronograma traçado
pela Corregedoria. Digitalizada a
peça processual, a Central fará,

Varas de Fazenda Pública
da Capital já podem
contar com uma Central
de Assessoramento
Fazendário.
obrigatoriamente, a conferência
das peças digitalizadas e lançará
a respectiva certidão de validação.
Competirá, ainda, a ela realizar a
indexação das peças processuais,
conforme ato próprio da Corregedoria-Geral da Justiça.
A criação da CAF se deu,
dentre outros motivos, pelo cenário
em que as varas de fazenda pública
da capital se encontram, assoberbadas de ações singulares movidas
contra o Poder Público, o que impede que o processamento das ações
coletivas se faça com a celeridade
desejada. Além disso, o fato de caber ao Poder Judiciário dar resposta
ágil e eficaz à sociedade no que diz
respeito às ações que visem reparar danos causados ao patrimônio
público, inclusive por atos de improbidade praticados por agente
público, bem como ações em que
se pretende a reparação de danos
sofridos pelo meio ambiente.
Na solenidade de inauguração, o Corregedor-Geral ressal-

tou o compromisso da Corregedoria com a melhoria e celeridade na
prestação jurisdicional e considerou
a criação da CAF como mais uma
iniciativa com esse fim. Lembrou que
já há uma central implementada
com sucesso nos mesmos moldes,
só que na área criminal, e que, a
partir da bem sucedida experiência
com a Central de Assessoramento
Criminal, foi desenvolvida a Central
de Assessoramento Fazendário.
O Desembargador finalizou agradecendo a toda equipe
envolvida, considerando a paternidade do projeto uma paternidade
conjunta, com destaque ao Juiz
Auxiliar da CGJ, Dr. Arthur Eduardo Magalhães Ferreira e demais
Juízes Auxiliares, assim como à
Diretora-Geral da DGFAJ, Daniela Gonçalves e também aos Juízes
Fazendários.
A CAF funcionará na sala 208-D,
2° andar, lâmina I, do Fórum Central, 115, Centro.

O Corregedor-Geral com o Procurador
Geral do Município, Dr. Fernando
Dionísio e Juízes Fazendários da Capital,
na solenidade de inauguração.
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Corregedoria comemora resultado de
mais um mutirão do Sub-Registro. Dessa
vez em Nova Iguaçu.

M

ais uma ação social realizada pela Corregedoria Geral
da Justiça, através de sua
Comissão Judiciária para Erradicação do Sub-Registro de Nascimento,
foi encerrada com sucesso.
O mutirão, ocorrido entre os dias 17 a 20 de outubro, em
Nova Iguaçu, objetivou registrar as
pessoas sem certidão de nascimento,
fornecer ofícios de gratuidade para
2ª via de documento, além do reconhecimento de paternidade de crianças registradas sem filiação paterna.
A iniciativa contou com a
parceria da Defensoria Pública, do
Ministério Público, do Detran, da
Prefeitura, além da Secretaria Municipal de Assistência Social e Prevenção à Violência – Semaspv - de Nova
Iguaçu, que participou orientando os
requerentes a, depois de receberem
seus documentos, requisitarem benefícios a que tinham direito.
Lívia Marinho, gerente de
projetos da Comissão, ressaltou: “o
que percebemos é que a população
local é muito necessitada e o fato de
eles poderem ter acesso à sua certidão de nascimento vai proporcionar
aumento de renda, e com isso o principal: a dignidade humana”. Foram
feitos 633 atendimentos e, para a gerente de projetos: “o mutirão de Nova
Iguaçu fez 100% de diferença na vida
dessas pessoas atendidas e isso é gratificante”!
A Juíza Coordenadora da
Secretaria de Apoio à Comissão de
Erradicação do Sub-Registro Civil de
Nascimento, Dra. Raquel Chrispino,
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observou que há na localidade muitas
pessoas vindas do nordeste, famílias
inteiras, além do grande número de
idosos sem certidão de nascimento.
O Projeto está sob responsabilidade do Corregedor-Geral da
Justiça, Desembargador Antonio José
Azevedo Pinto, que esteve presente
na ação e afirmou que a Corregedoria continuará engajada no Projeto
de Erradicação do Sub-Registro, mobilizando esforços para outras ações
sociais. “O registro de nascimento é
condição de cidadania. Sua ausência
ocasiona a exclusão social, restringindo o acesso à educação e à saúde,
impedindo assim o pleno exercício da
cidadania”, considerou ele.
Participaram do plantão de
magistrados: Dra. Claudia Nascimento Vieira, Dra. Rosana Navega, Dra.
Ana Célia Montemor, Dra. Monicca
Daibert, Dra. Regina Chuquer, Dr.
Otavio Teixeira, Dr. Luiz José da Silva
Guimarães Filho, além dos Defensores Públicos, Dra. Ligia Maria Fonseca
Serrano Davalle e Dr. Alexandre Arbach Jr., dos Promotores Públicos, Dra.
Fernanda Caruso, Dra. Mária Barroso
Miranda, Dra. Tereza Cristina Branco
Almada, entre outros.
O IBGE destacou em seu
Censo 2010 que mais de 30.000
crianças com até 10 anos estão sem
O Corregedor-Geral,
Des. Azevedo Pinto entre os Defensores Públicos atuantes no
mutirão de Nova Iguaçu, Dra.
Ligia Maria Fonseca Serrano
Davalle e Dr. Alexandre Arbach Jr.

O Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Azevedo Pinto, a Desembargadora do TRT/RJ, Maria das Graças Viegas Paranhos e os regentes dos corais convidados.

Humberto Monteiro da Costa, titular da 2° Circunscrição de
Registro Civil de Nova Iguaçu com a Juíza Coordenadora da
Secretaria de Apoio à Comissão, Dra. Raquel Chrispino e o
Chefe de Gabinete da CGJ, Geraldo Aymoré Junior.

Dia do Servidor Público é comemorado
com música e emoção na Corregedoria.

A

certidão de nascimento no Estado. Esses números, contudo, não retratam os
pais que não registram seus filhos por
falta de documentação, as crianças de
mais de 12 anos e os adolescentes.

Corregedoria Geral da Justiça proporcionou
aos servidores e demais presentes uma noite
de muita emoção e alegria para comemorar
um dia muito especial: o Dia do Servidor Público do
Estado, dia 28 de Outubro.

Já foram realizados mutirões em outros municípios, como
Belford Roxo, Itaboraí, Duque de Caxias, São João de Meriti, São Gonçalo, entre outros.

Para isso, organizou o seu primeiro encontro
de Corais na CGJ, reunindo, além do Coral da CGJ,
com regência de Miguel Braga, mais outros quatro
Corais: o Coral Vozes do Alto, com o Regente Arthur
Franco; o Coral AFAITERJ com Maurício Durão como
regente; o Coral do TRT/RJ, com André Protásio e o
Coral TRF—2ª Região, com Eduardo Feijó.
O Corregedor-Geral abriu o evento já parabenizando os servidores e disse: “agradeço em meu

nome e de toda a Administração do Tribunal a todos os servidores pela dedicação de parte da vida de

cada um ao serviço público. Sem vocês, a Justiça não
existiria. Obrigado pelo serviço prestado ao estado”.
O Desembargador contou que é servidor público há 41 anos, o que o deixa muito orgulhoso.
Brincou, finalizando: “mas acredito que todos aqui
presentes não querem ouvir meu discurso e sim música, e música de qualidade”.
Os Corais emocionaram e divertiram a platéia. No final, Alessandro Valente, Diretor da Diretoria
Geral de Administração, entregou um certificado de
participação aos regentes dos corais. Encerrou a comemoração dizendo: “é emocionante o poder da voz

humana.Emocionou a mim e a todos aqui, pude ver
lágrimas nos olhos de alguns. E como diz Pitágoras ‘A
música purifica a alma, o espírito´”.
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ENTREVISTA

Alessandro Borges Valente,
Diretor-Geral de Administração da Corregedoria Geral
da Justiça, pós-graduado em
Direito da Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense e acaba de
concluir um curso de extensão em Comunicação Interna
pela Fundação Getúlio Vargas. Após o evento comemorativo realizado na Corregedoria pela passagem do Dia
do Servidor, conversou com a
JUS CORREGE sobre:

às diretrizes traçadas pela Administração Superior. Não
tenho receio nem vergonha de mudar uma posição. O
mais importante é o êxito do projeto e do planejamento
traçado por toda equipe.

Os Desafios da Diretoria
Geral de Administração
dentro da Corregedoria
Geral da Justiça.

1 - Quais as principais atribuições da Diretoria Geral de Administração? Fale de sua importância para a gestão e funcionamento da
Corregedoria.
As atribuições da Diretoria Geral de Administração (DGADM) são inúmeras e estão previstas na Consolidação Normativa da Corregedoria e também em outros
atos normativos, que as distribuem entre as unidades vinculadas à DGADM. Há tantas atribuições importantes que
fica até difícil destacar uma ou outra sem cometer injustiça!
Já foi dito por alguém que a DGADM é a porta de entrada
do Tribunal de Justiça, na medida em que a maioria dos
processos judiciais que tramitam no Poder Judiciário tem
início no Departamento de Distribuição (DEDIS), que está
estruturalmente vinculado à DGADM. Eu também penso da
mesma forma! Por isso, essa “porta” deve ser ampla e bem
“gerida” para que o acesso ao Judiciário dê-se nos exatos
termos em que previstos na Constituição da República.
2 - Como está sendo a responsabilidade de
assumir uma diretoria tão Importante? Quais
os principais desafios?
Se levarmos em consideração apenas a quantidade de órgãos e de pessoas que compõem a estrutura
organizacional da DGADM, já é possível dimensionar a
responsabilidade que recai sobre o gestor, seja ele quem
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for. São mais de 200 servidores distribuídos por dois departamentos, seis divisões e dezessete serviços. Isso sem
incluir outras duas divisões e seis serviços que, embora
não façam parte do organograma da DGADM, a ela
cabe a coordenação. São vários os desafios que um diretor vivencia quando coordena uma equipe tão numerosa.
Entretanto, penso que uma equipe não pode trabalhar
sem motivação e comunicação. Equipe motivada é aquela comprometida com o trabalho a ser desenvolvido e que
não mede esforços para alcançar o resultado planejado.
Todavia, esse resultado somente é alcançável se e quando o fluxo de mensagens processadas por essa rede de
relações interdependentes dá-se de forma eficiente. Eis os
meus principais desafios: motivar o grupo e fazer com que
ele se comunique. O resto é consequência do trabalho.

3 – Como o senhor lida com as cobranças? Soubemos que o Corregedor é muito
exigente!
É verdade (risos)!! Deixa eu te dizer uma coisa:
eu não me incomodo com cobranças porque as vejo
como algo positivo, na medida em que se traduzem numa
oportunidade de aperfeiçoamento daquilo que não está
atendendo aos anseios da Administração. Logo, quando
você é cobrado, penso ser este um ótimo momento para
que conceitos e direções sejam reavaliados e ajustados

4 – É esse o segredo do sucesso dos projetos
já implementados pela Diretoria Geral de Administração?
Acho que os projetos da DGADM obtêm êxito
pela força e dedicação das pessoas que aqui trabalham,
aliadas ao apoio que recebemos tanto do Desembargador Corregedor quanto dos Juízes Auxiliares da Corregedoria. Talvez seja esse o caminho para obtenção de
sucesso naquilo que nos propomos: motivação e comprometimento em busca de um objetivo. Nesse particular, espelho-me nas palavras do poeta Fernando Pessoa
que diz: “Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no
mínimo que fazes”. É esse espírito de comprometimento que tento passar à DGADM. Ressalto que, quando
digo DGADM, o faço de maneira ampla, de forma que
abranja todos os colaboradores dos departamentos, divisões e serviços a ela vinculados.
5 - Fale um pouco dos projetos realizados
pela Diretoria Geral De Administração.
Bom, como existem projetos em todos os departamentos e divisões da DGADM, falaremos um pouco
de cada um. Podemos começar pela DIATI, onde foram
criadas as Equipes Técnicas Interdisciplinares Cíveis (ETIC)
em todo o Estado, cujo objetivo é tornar equânime a distribuição dos Servidores (psicólogos e assistentes sociais),
bem como os serviços por eles desenvolvidos nos processos em que atuam. Na Divisão de Custas e Informações
(DICIN), além de estruturarmos melhor a divisão para
otimizar o atendimento ao público externo, estamos qualificando alguns Servidores para desenvolver um trabalho
de disseminação da matéria nos diversos NUR onde estão
lotados. Serão eles Agentes de Capacitação em Custas,
com atribuição de multiplicar as informações sobre custas judiciais a todos os interessados, diminuindo a intensa
demanda a que está submetida a DICIN aqui na Capital.
No Departamento de Distribuição (DEDIS), foram implementadas diversas ações para diminuir o tempo de atendimento prestado pelo PROGER. Criamos um setor de
atendimento aos usuários portadores de grandes números
de documentos a serem protocolizados; o cadastramento
da petição com código de barras já é uma realidade. Enfim, o sucesso dessas empreitadas é possível aferir com a
constatação da redução significativa do tempo que leva
o usuário para protocolizar um documento hoje comparado àquele que levava há pouco tempo. Só isso já seria
motivo de bastante orgulho! Na Divisão de Pessoal (DI-

PES), já é possível aos interessados que desejem obter a
certidão para fins de licitação pública, financiamento,
concurso público entre outros, fazer esse requerimento
via on-line, evitando deslocamentos até a capital para
efetuar o requerimento da referida certidão. Imagine
quanto desperdício de tempo o usuário evitará! No Departamento de Suporte Operacional (DESOP), procuramos dar maior visibilidade ao projeto que pretende
erradicar o sub-registro de nascimento no Estado do Rio
de Janeiro. Aqui aproveito para me utilizar das palavras
do Desembargador Azevedo Pinto: “Esse não é só um
projeto social, mas um projeto humanitário”. Percebe a
dimensão dessa iniciativa da Corregedoria?

6 – E ainda tem o Projeto Desenvolver...
Vem mais por aí?
Este projeto, gerido aqui no gabinete da
DGADM, foi pensado para ajudar os gestores das Serventias Judiciais a entender e lidar com o estresse cotidiano a que estão submetidos. Devido ao acerto da forma
e do conteúdo transmitido aos participantes, estamos
pretendendo ampliar o seu escopo, estendendo-o a todos os Servidores da Corregedoria Geral da Justiça. Isso
tudo por força da repercussão positiva que o curso obteve
frente ao seu público alvo (Escrivães e REs). O curioso é
que essa ampliação vem sendo solicitada pelos servidores
dos cartórios que ainda não participaram do curso. Esses
servidores já observaram que o curso promoveu uma significativa melhoria no ambiente de trabalho. Levar esse
conteúdo aos servidores será a segunda fase do Projeto
Desenvolver. Estamos trabalhando para isso!
7 – Como o Senhor e sua equipe elaboram as
iniciativas? De onde tira a motivação? 		
Com relação à primeira pergunta, não há uma
fórmula fechada, definitiva. Quando as ideias surgem,
qualquer membro da equipe tem a liberdade de formatar
sua proposta e trazê-la até mim ou a qualquer outro membro do grupo. Depois disso, nos reunimos para escolher a
melhor estratégia para implementá-la.
A motivação vem do fato de podermos constatar
a modificação que esses projetos, uma vez concretizados,
provocam na realidade vivenciada pelo Servidor. Além do
mais, a confiança que o Corregedor deposita na equipe
é, sem dúvida, outro fator motivador. Trabalhar com o Desembargador Azevedo Pinto é um grande prazer! Quem o
conhece sabe do que estou falando. Por detrás do profissional capaz, dotado de grande inteligência, que incentiva
e acredita no Servidor, há o ser humano generoso e desprovido de qualquer vaidade, fato que o leva a dispensar
às pessoas um tratamento humano e atencioso, transmitindo a confiança necessária para realização dos trabalhos.
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Dr. Ailton Leal
Pereira, Médico do
Trabalho e Diretor
do Departamento de
Saúde do Tribunal
de Justiça do Rio
de Janeiro.

melhor diagnosticar os motivos de adoecimento de
nossos servidores e magistrados. A verdade é que
sempre existem conquistas a serem feitas e a Administração está trabalhando nesse sentido, empenhada em acompanhar as recomendações do CNJ
em relação à saúde do servidor e magistrado do
Judiciário.

Saúde e Qualidade de Vida dos Servidores
Como funciona o departamento de saúde
do TJ? Quais os principais serviços a que o
servidor pode ter acesso?
O Departamento de Saúde está localizado
no 9o. andar do prédio do TJ e funciona diariamente, de 8 às 20h. Temos uma equipe de médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, assistentes
sociais e servidores do administrativo que dão o
necessário suporte ao seu funcionamento. Através de nossa atividade de Assistência, servidores
e magistrados têm acesso a atendimento médico
de urgência, tanto em nossas dependências, como
externamente, nos prédios do Complexo Judiciário. O Departamento conta ainda com atendimento odontológico de urgência e atendimento de
Enfermagem para procedimentos como aferição
de pressão arterial, administração de medicamentos e realização de pequenos curativos. A Perícia
Médica também é uma das atividades do DESAU,
sendo responsável pelos exames admissionais dos
servidores e pela avaliação técnica para a concessão de direitos e benefícios, como por exemplo,
licenças de saúde e isenção de imposto. A Saúde
Ocupacional é outra de nossas atribuições e pode
ser definida como o conjunto das acões de promoção de saúde com o objetivo de prevenção de
doenças. Está relacionada também à vigilância da
saúde do servidor e magistrado e sua relação com
o ambiente de trabalho, identificando os riscos aos
quais está exposto, com o intuito de desenvolver
ações coletivas e individuais de prevenção de doenças e acidentes no trabalho. O DESAU lidera um
projeto estratégico do PJERJ dentro deste conceito, que é o Programa de Qualidade de Vida, o
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qual inclui os Projetos de Ergonomia, Realização
de Exames Periódicos nos Servidores e Magistrados, Imunização contra a Gripe e Campanhas de
Promoção de Saúde através de Semanas de Saúde,
Caminhadas e Educação Continuada em parceria
com a ESAJ e Campanha de Saúde Bucal.
Hoje a medicina do trabalho vai além da
saúde física do trabalhador. Busca também seu bem-estar mental e social, bem
como a satisfação com o ambiente de trabalho. Imaginamos que os desafios devem ser grandes. Fale um pouco deles e
das conquistas do departamento.
Atualmente, nosso principal desafio é a
elaboração e a execução do projeto institucional
de Ergonomia, que será um grande passo para a
melhoria da Qualidade de Vida no PJERJ. Outro
desafio é a questão da saúde mental, que lidera em todos os segmentos do trabalho no Brasil
as causas de licenciamentos longos, readaptação
funcional e aposentadoria por invalidez. Quanto
às conquistas, há que se falar não em conquistas
nossas apenas, mas sim, em conquistas da administração, com as quais o DESAU colaborou. Entre
elas, o plano de saúde para os servidores e a Perícia Médica descentralizada. Nesses dois exemplos,
a atuação do DESAU continua contribuindo para
a eficiência dos serviços prestados aos servidores
do PJERJ. Com relação a novas tecnologias, por
meio de parceria com a DGTEC, todo o processo
de coleta de dados da perícia e dos atendimentos
médicos foi informatizado, e junto com a criação
do prontuário eletrônico, estão nos possibilitando

Como identificar fatores, no ambiente de
trabalho, prejudiciais à saúde?
No ambiente de trabalho, podem ser identificados três fatores de risco responsáveis pelo
adoecimento no trabalho: fatores biomecânicos
(ambiente físico, equipamento, mobiliário do posto de trabalho), fatores organizacionais (organização do processo de trabalho) e fatores psicossociais (ambiente psíquico, social e de relações do
trabalho), pontuando que esses fatores em desequilíbrio interagem entre si, constituindo-se nos
principais elementos desencadeantes da sobrecarga osteomuscular e psíquica do trabalhador.
A implementação da Cultura Pró-Ergonômica visa
a proporcionar conforto e segurança com desempenho eficiente, determinando diminuição desses
fatores de risco para as doenças do trabalho mais
prevalentes no PJERJ: transtornos do comportamento e doenças osteomusculares relacionadas ao
trabalho (DORT). Com esse objetivo, propomos a
criação de Comitês de Ergonomia constituídos por
representantes de todas as áreas do PJERJ, incluindo a Alta Administração, a serem capacitados no
tema e poderem funcionar como “multiplicadores”
das informações. Através da capacitação, os Comitês seriam capazes de identificar riscos de adoecimento no ambiente de trabalho e propor ações
de melhorias.
Fale um pouco dos projetos na área de
saúde.
A Campanha de Vacinação contra a Gripe
voltará a ser realizada em 2012, e seu retorno se dará
graças à visão da Presidência, que abraçou a iniciativa.
Uma Cartilha da Perícia será disponibilizada em breve,
na intranet e através de impressos, e ajudará a esclarecer as principais dúvidas dos servidores sobre seus
direitos. A Campanha de Prevenção e Combate à
Obesidade no âmbito do PJERJ, dentro do Projeto
de Qualidade de Vida, da DGPES, se encontra em
fase final de elaboração e será oferecido aos servidores no início do próximo ano.

Qual a importância da ergonomia para a
saúde?
A cultura ergonômica no ambiente de trabalho é a atitude que mais faz diferença em termos
de Qualidade de Vida no trabalho. Com ela, é
possível atenuar a dor e o desconforto na realização do trabalho que, por sua vez, será conduzido
com menos fadiga, liberando o servidor para melhor desempenhar as atividades da vida diária e
para exercer sua cidadania. Sem dúvida, reduz-se
o desgaste precoce, consequência comum dos trabalhos não-ergonômicos.
Há como prevenir doenças laborais? Como
isso pode ser feito?
Em primeiro lugar, devemos conhecer as
patologias mais comuns no ambiente de trabalho,
através de levantamentos epidemiológicos. É preciso também determinar os riscos envolvidos nos
processos de trabalho e a exposição dos servidores
a esses riscos detectados. Com isso, se torna possível confeccionar mapas de risco dos ambientes
de trabalho e seus impactos sobre a saúde. Para
garantir resultados, porém, é necessário disponibilizar recursos a serem aplicados na meta de reduzir, ou ao menos atenuar os riscos detectados.
Quais conselhos ou dicas para se ter saúde no trabalho?
Pela minha experiência como médico do
Trabalho, além do conselho de se ter cuidado com
a postura e com a realização de movimentos repetitivos, posso dizer que a saúde no trabalho está
em parte relacionada com o nosso grau de satisfação com ele, o que tem mais chance de ocorrer se
percebemos esse trabalho como relevante e se somos valorizados por ele. Devemos também buscar
desenvolver mecanismos de alívio do stress diário
e investir no alcance de relações interpessoais mais
harmônicas no trabalho. Para finalizar, não posso
deixar de mencionar que a adoção de hábitos de
vida mais saudáveis, sempre com orientação médica, tende a elevar nossa sensação de bem estar
geral, inclusive no trabalho.

Agradeço o convite do Corregedor
para esta matéria e pela oportunidade de expor as iniciativas e as ações mais relevantes
do Departamento que dirijo.
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BOAS PRÁTICAS

Vara da Infância, Juventude e Idoso da
Comarca de Niterói inicia a 3° turma do
Projeto Escola de Família.

A

Dra. Erica de Paula Rodrigues da Cunha na porta do novo laboratório.

12° NUR apresenta projeto de

servidores na
área de informática

capacitação de

A

necessidade de aperfeiçoamento constante na
área de informática já não é novidade para
quem trabalha no Poder Judiciário. Com o processo digital e outras tecnologias implementadas na
justiça, a capacitação e treinamento de servidores se
tornam uma constante. Tendo isso em vista, a Juíza Dirigente do 12° NUR e titular da 2° Vara Cível do Méier,
Dra. Erica de Paula Rodrigues da Cunha, desenvolve
um projeto de treinamento de servidores, inicialmente
para aqueles que trabalham no Fórum do Méier, com
diversos cursos na área de informática.
O projeto de iniciativa do 12° NUR surgiu após
a implementação do SIGA – Sistema Integrado de Gestão -, sendo uma das prioridades do sistema a capacitação de servidores na área de informática. Além disso,
foi levado também em consideração o fato de muitos
deles não dominarem todas as ferramentas do sistema.
Um laboratório de informática foi recentemente inaugurado no Fórum do Méier e os cursos desen-
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volvidos pelo 12°NUR contam com a parceria da ESAJ
– Escola de Administração Judiciária - que disponibiliza
servidores instrutores para o treinamento. A programação dos cursos é feita por Jaqueline Souza Brito, que
exerce a função de Síndica Regional do 12°NUR. Ela
informa que são feitos, em média, 2 cursos por mês,
com 15 horas de duração, para cerca de 10 servidores.
A proposta da Juíza Dirigente, Dra. Erica, é tornar esse treinamento uma capacitação constante, um
ciclo de aprendizagem contínua.
O projeto foi apresentado à Corregedoria-Geral da Justiça, que apóia a iniciativa e analisa a
possibilidade de ampliar para todo o Estado. A ideia
seria capacitar, em cada serventia, um servidor que,
por sua vez, repassaria o conhecimento adquirido aos
demais colegas, utilizando o laboratório de informática
dos Fóruns. Com isso, os cartórios passariam a ter sua
própria programação de cursos para o desenvolvimento
das atividades de informática, informou a magistrada.

Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca
de Niterói, sob a titularidade
do Dr. Eduardo de Azevedo Paiva,
iniciou a sua 3ª Escola de Família.
O Projeto Escola de Família, do Departamento de Projetos Especiais da Presidência do Tribunal de
Justiça - DEAPE, visa a criar espaços
onde famílias que estejam envolvidas em processos no Judiciário em
função de violação dos direitos de
suas crianças, adolescentes e idosos,
tenham oportunidade de trazer à discussão suas dúvidas, seus temores,
suas esperanças, e, com isso, poderem ampliar a consciência de que
é nessas relações primárias fundamentais que se constróem valores e
se pautam as condutas.
Na Comarca de Niterói,
a iniciativa está sendo coordenada
pela equipe de Comissários de Justiça, além de um psicólogo e uma
assistente social da própria Vara. O
projeto conta com a Coordenação
de Regina Celi Zandonadi e Leila
Pedrosa, e o auxílio de Maria de Fátima Teixeira, além da Oficial de Justiça da Vara da Infância, Beatriz Maria Quadros Barros. As famílias são
encaminhadas ao projeto segundo
indicação do próprio Juiz, através de
medida em audiência, ou da Equipe Técnica, ou ainda pelo CREAS
e Conselho Tutelar de Niterói. Para
o Dr. Eduardo Paiva, juiz titular da
serventia, “o projeto é uma tentativa de prestar auxílio às famílias que
tenham algum tipo de processo na
vara, visando à composição familiar
e evitando que continue envolvida
em novos conflitos”.

O Projeto obedece a uma
Programação de 12 encontros semanais no formato de oficinas informativas – reflexivas – vivenciais,
onde o facilitador convidado desenvolve com os pais o tema proposto.
Dessa forma, pretende-se evitar a
reincidência dessas famílias no descumprimento dos deveres para com
seus filhos e idosos, minimizando a
recorrência desses processos e contribuindo para desobstruir a Justiça.
Ao término dos 12 encontros, os participantes são acompanhados pela coordenação do projeto, usando-se a metodologia de
Terapia Comunitária, com encontros
quinzenais. Até o momento, foram
encaminhados à 1ª e 2ª Escola de
Família 28 pais. Desses, 20 concluíram a Escola de Família. Além de

Niterói, outras comarcas também
desenvolvem o projeto, como Madureira, Vassouras, Conceição de
Macabu, Paraíba do Sul, Três Rios
e São João de Meriti.

O Juiz Dr. Eduardo de Azevedo Paiva.

O Juiz Titular da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de Niterói, Dr. Eduardo de Azevedo
Paiva dá as boas vindas à 3° turma de Escola de Família.
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PERFIL

A equipe responsável pela iniciativa. As assistentes sociais: Márcia Denise de Canena, Rossana dos Santos Xavier, Tânia
Flores e as psicólogas: Maria Fabiana Toledo Bittencourt e Luciana Villela Fajardo. Também faz parte da equipe a assistente
social Sueli de Oliveira Mattos, que estava de férias.

Conheça o projeto Terapia
Comunitária da Central
de Penas e Medidas
Alternativas de Niterói.

A

CPMA de Niterói, Central de
Penas e Medidas Alternativas,
desenvolve o projeto “Terapia
Comunitária: Cuidando e Promovendo o cidadão e humanizando a
Justiça”, de autoria do juiz Dr. João
Ziraldo Maia e das Assistentes Sociais: Rossana dos Santos Xavier,
Marcia Denise Canena, Maria Fabiana Toledo Bittencourt e Tânia Flores. A iniciativa tem como público-alvo pessoas que estão cumprindo
pena e medida alternativa à prisão,
como prestação de serviços à comunidade, medida de tratamento e
prestação pecuniária.
A iniciativa introduz atividades e projetos pedagógicos e terapêuticos voltados ao enfrentamento
das vulnerabilidades individuais e
sociais apresentadas pelos cumpridores das penas e medidas alternativas, acreditando que o período de
cumprimento das PMAs constitui-se
uma oportunidade de interrupção
do ciclo de violência, através do cui-
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dado e da promoção do cidadão.
Nesse sentido, a CPMA de Niterói
oferece aos indivíduos acompanhamento e encaminhamentos que visam à construção de novos projetos
de vida, pautados na responsabilidade social e na interação com a
sociedade.
A Terapia Comunitária é
um espaço de acolhimento, acompanhamento e partilha das experiências de vida, das situações traumáticas e dos desafios do cotidiano.
Objetiva a reflexão, o fortalecimento
da auto-estima e a ampliação das
possibilidades de reinserção construtiva na sociedade, favorecendo que
cada um dos participantes possa
ampliar a percepção sobre as possibilidades de solução dos desafios
vivenciados, estimulando a responsabilidade social e a diminuição da
judicialização dos conflitos.
Encaminhamentos a cursos
profissionalizantes e emprego formal
são oferecidos aos cumpridores da

pena alternativa de acordo com as
necessidades individuais apresentadas. É importante dizer também
que a participação do cumpridor da
pena de Prestação de Serviço à Comunidade na Terapia Comunitária é
contabilizada como tempo de pena
cumprido, pois há o registro da presença dos participantes e envio de
declaração ao Juízo da Execução,
atestando o comparecimento, feito pela Equipe Técnica, com cópia
para a Instituição.
“Na Terapia Comunitária,
os cumpridores criam uma rede de
apoio social, favorecendo a cidadania e a solidariedade”, considera
Rossana Xavier, assistente social.
Segundo os idealizadores
do projeto, os principais objetivos alcançados pela prática são: diminuição da reincidência, maior compromisso com o cumprimento da pena e
integração do cumpridor com a Instituição, fortalecimento da auto-estima
e motivação, estímulo para busca
da qualidade de vida, elaboração e
execução de projetos de vida, maior
apoio e fortalecimento do vínculo
familiar, fortalecimento dos vínculos
de confiança entre beneficiários e
equipe técnica e maior conhecimento
pela equipe acerca da realidade de
cada beneficiário da PMA.

Dr. João Ziraldo Maia, um dos autores do projeto.

Juiz Marcelo

Castro Anátocles
da Silva Ferreira
Titular do Juizado Especial
Criminal de São Gonçalo
Poderia nos contar como se deu sua trajetória no meio jurídico e no Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro?
Antes de ser Juiz de Direito, advoguei por um curto
período, e fui Defensor Público por aproximadamente 4 anos.
Aqui no Judiciário ingressei em 1993, iniciando a carreira no
Sul Fluminense. Trabalhei em Volta Redonda, onde fui titular
da 1ª Vara Criminal e neste período acumulei funções com a
Comarca de Rio Claro, juízo único. Nessas comarcas aprendi muito e fiz muitos amigos.
O que o levou a optar pela carreira jurídica? Sempre foi uma certeza ou pensou em outras áreas?
Sou filho de Promotor de Justiça. Meu saudoso
pai, Ivan Anátocles, foi um exemplo muito forte e influenciou
muito na formação do meu caráter e na minha opção pelo
Direito. Desde criança falava do desejo de ser Juiz, com certeza pelas histórias que ouvia do meu pai. Talvez por isso não
tenha pensado em outras áreas, apesar de gostar muito de
literatura, em especial a africana de língua portuguesa.
Como lida com os desafios do dia-a-dia? O que o
motiva a ser um juiz de direito?
A motivação profissional está ligada à minha formação. Sou Espírita e creio que todos estamos na Terra podendo melhorá-la de alguma forma. No dia-a-dia os problemas são desafios que nos fazem aprender coisas novas. Na
nossa área, Poder Judiciário, é possível fazer muito pelo ideal
de um mundo melhor. Em resumo, é isto o que me motiva.
São Gonçalo é o município com a segunda maior
população do Estado, apresentando índices socioeconômicos extremamente baixos e índices de
violência altos. Vê ligação entre os fatores além
da falta de políticas públicas?
Quando falamos de São Gonçalo, onde trabalho
desde 1998, antes da análise da pobreza ou da densidade populacional, é necessário dizer que é uma cidade muito

acolhedora. O povo daqui é muito dócil; os serventuários imbuídos do ideal de servir; os advogados são parceiros na luta
por Justiça; os Defensores Públicos, Promotores de Justiça e
demais Magistrados são sólidos amigos, sendo assim, muito
bom trabalhar nesta cidade. Quanto aos índices de violência,
com certeza, estão ligados às causas de violência presentes
no município: péssima distribuição de renda, dificuldades na
área de saúde, moradia, emprego, dentre outras, que, se minorados, certamente haverá menor violência. Há esperança
de que o investimento da Petrobrás (COMPERJ) no Município
ajude a reverter esse quadro.
A Corregedoria pôde acompanhar alguns mutirões realizados por sua serventia. Como avalia
essa prática e quais os efeitos diretos no andamento e processamento dos feitos?
Os mutirões são ferramentas utilizadas para minorar alguns problemas setorizados no Judiciário, como a grande demanda aliada às limitações orçamentárias para investir
em novos juízes e servidores. No nosso Juizado, eles servem
para que as audiências sejam realizadas em data mais próxima do fato para que o usuário, em regra, vítima de um
crime, se sinta melhor com a resposta do Estado. Eles têm
possibilitado a finalização de processos em curto espaço de
tempo, o que para nós é de grande valia.
Qual o cenário encontrado hoje, em relação a
processos de Violência Doméstica, no Juizado Criminal de São Gonçalo?
No que se refere à violência doméstica, quando
assumi o Juizado Especial Criminal de São Gonçalo, constatei que aproximadamente 60% dos processos referiam-se
a crimes praticados por homens contra mulheres. Nesses
casos, quando não havia composição civil, a solução era a
transação penal, na maioria das vezes pecuniária. Ou seja,
o homem batia na mulher e pagava uma multa ou entregava uma cesta básica. Isso causava muito incômodo para
a maioria das mulheres vítimas. Por conta desse problema,
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ARTIGO
fui procurado pelo movimento de mulheres de São Gonçalo
e, em parceria com uma ONG chamada NOOS, situada
na época, em Botafogo, firmamos um convênio com o Governo Federal e foram implantados os Grupos de Reflexão
para atendimento dos homens. Esses grupos funcionavam,
inicialmente no CEOM – Zuzu Angel, entidade municipal de
atendimento à mulher em São Gonçalo. Posteriormente, esses grupos reflexivos tiveram continuidade através de equipe
técnica da Central de Penas e Medidas Alternativas de São
Gonçalo, que inclusive realizou também Grupos reflexivos
para as mulheres vítimas. O resultado desses Grupos foi
muito bom, uma vez que o problema da violência doméstica
está relacionado com o que se chama “cultura de gênero” e
não se resolve sem um aprofundamento dos conceitos com
os envolvidos. Os Grupos desenvolvem o tema da “ Não
Violência” para que os conflitos domésticos possam ser resolvidos sem agressões.
Em sua opinião, quais os principais fatores que
levam a tal violência? E porque muitas mulheres
ainda aceitam e convivem caladas com as agressões dentro da própria casa?
Com relação às causas da violência doméstica,
entendo, pelo que pude ouvir e estudar sobre o tema, que
estão ligadas ao que se denomina “cultura de gênero”. Os
homens são criados para convivência masculina, violenta, insensível. As mulheres criadas para a sensibilidade. E quando
esses gêneros (Homem x Mulher) têm que conviver, muitas
vezes se constata um abismo. Se nos perguntarmos o que é
ser homem ou o que é ser mulher vamos encontrar conceitos
que podem conduzir ao mencionado abismo. Por exemplo,
a maioria dos homens vincula seu conceito ao ser provedor. Quando não consegue prover, pelo desemprego ou por
ganhar menos, pode procurar a violência para recuperar o
domínio e o auto-conceito. Entendo que o problema deve
ser resolvido pela educação. Quando encontramos o problema da violência, a solução deve passar pela discussão
desses conceitos. A pena pecuniária ou o encarceramento
não vão resolver o problema. A mesma causa que leva muitas mulheres a não denunciar, mesmo sendo vítimas durante
anos. Muitas têm medo de ficar sozinhas ou com os filhos,
por ausência de uma rede de proteção à mulher, outras têm
medo de morrer pelas ameaças que causam temor, pelo
mencionado “ Abismo de gênero”, pelo domínio psicológico
que o homem exerce e ela reconhece muitas vezes inconscientemente. O que se aprende é que aquelas mulheres que
colocam limite no agressor conseguem, na grande maioria
das vezes, pôr fim ao processo de agressão.
O cenário vem mudando após a Lei Maria
da Penha?
A Lei Maria da Penha tem conseguido aumentar o
debate sobre o tema, dando mais visibilidade para a violência doméstica de gênero. A grande virtude da mencionada
Lei são as medidas protetivas que possibilitam um atendimento imediato da vítima, quando o problema está acontecendo
ou acabou de acontecer. Dentre as medidas, as de afasta-
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mento e distanciamento têm se mostrado muito eficazes para
remediar o problema. Também é muito importante a possibilidade de solução dos conflitos referentes ao Direito de
Família, no próprio Juizado da Mulher. Esses conflitos, tais
como, a dificuldade para a separação ou divórcio, guarda
e alimentos dos filhos, muitas vezes, dá causa à violência. O
grande defeito da Lei é o uso abusivo da prisão como solução, em especial, a prisão em flagrante. Não se pode implementar uma política pública de Direitos da Mulher, tornando
visíveis esses Direitos, através do esquecimento ou anulação
dos Direitos do Homem.
A mediação ou outro meio alternativo de solução
de conflitos nessa área pode funcionar?
A mediação de conflitos tem sido muito eficaz na
solução de processos nos Juizados Especiais Criminais. Em
regra, especialmente nos delitos de menor potencial ofensivo, há um conflito anterior de natureza cível. Um exemplo
comum são os crimes que envolvem vizinhos. Resolvida a
questão cível, resolve-se o problema das partes. Quanto
à violência doméstica, entendo ser possível a mediação,
após resolvida a questão criminal, desde que ainda restem
demandas familiares para resolver, como guarda de filhos,
alimentos e partilha de bens.
Como conselheiro do PROVITA – Programa de
Proteção a Vítimas e Testemunhas -, sugeriu um
projeto que prevê, como alternativa de proteção, a mudança de identidade de uma vítima ou
testemunha. Isso já é possível? Como funciona?
Com relação ao Programa de Proteção a Vítimas
e Testemunhas, tive oportunidade de atuar alguns anos
como Conselheiro do Conselho Deliberativo, representando o Poder Judiciário. Esse Conselho, para o qual fui novamente designado recentemente, decide sobre a inclusão e
exclusão das testemunhas, bem como sobre a mudança do
nome das testemunhas protegidas. Tal mudança depende
de decisão judicial. No ano de 2001, prolatei a primeira
sentença de mudança do nome de testemunha em nosso
Estado. Era um caso grave em que se tornou imprescindível
a mudança do registro civil da testemunha, que através de
seu depoimento tinha contribuído para a condenação de
uma quadrilha. Com a mudança do registro, é renovada
toda vida civil da testemunha e, se necessário, também de
sua família.
Recentemente o judiciário sofreu uma grande perda com o bruto assassinato da Juíza Patrícia Acioli,
também de São Gonçalo. O senhor a conhecia?
Conte um pouco sobre a corajosa magistrada.
Patrícia Acioli foi uma grande amiga. Muito idealista, onde esteve, desde a Defensoria Pública. Foi um
exemplo de Juíza da Infância, de Juíza de Família e no
Tribunal do Júri, como todos testemunharam, e era incansável em seu trabalho. Muito humana, nunca se distanciou
de seus ideiais. A todos recebia com gentileza e carinho.
Deixa um grande vazio na Magistratura Fluminense.
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stá em curso na Câmara dos Deputados o processo legislativo destinado à elaboração de um novo
Código de Processo Civil. Originário do Senado
Federal, passa o projeto, agora, pela revisão que o
regime constitucional brasileiro impõe seja feito pela
Casa do Congresso, distinta daquela onde o projeto
tenha sido apresentado.
Nos termos do texto aprovado no Senado Federal (e em ponto que, espero, não venha a ser alterado
na Câmara dos Deputados), estabeleceu-se que, uma
vez sancionado o novo CPC, este entraria em vigor um
ano após sua publicação. Trata-se, pois, da previsão de
um tempo de vacância para o novo Código (a vacatio
legis, para usar consagrada expressão latina).
Esse prazo de vacância, costuma-se dizer, tem
o objetivo de permitir àqueles que vão operar a nova lei
que a conheçam bem antes de se iniciar sua produção
de efeitos. E este é, sem dúvida, um importante objetivo
da vacância de uma lei como o Código de Processo
Civil. Mas não é o único.
É que, ao entrar em vigor, o novo Código de
Processo Civil será incompatível com uma série de disposições contidas nos Regimentos Internos dos Tribu-

nais e nas leis de organização judiciária. Daí a necessidade de se usar o prazo de vacância para a reforma
desses diplomas, de modo a evitar antinomias absolutamente prejudiciais ao bom funcionamento do sistema
de prestação de justiça civil.
O objetivo deste breve artigo é indicar – em
caráter exemplificativo – alguns dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
e do Código de Organização e Divisão Judiciárias do
Estado do Rio de Janeiro que teriam de ser modificados
caso o novo Código de Processo Civil fosse sancionado
com o texto aprovado pelo Senado Federal. Trata-se de
mero exercício exemplificativo, dado que a Câmara dos
Deputados, certamente, alterará esse texto.
Inicio por uma reforma do Regimento Interno
que se fará inevitavelmente necessária caso o projeto
seja sancionado com o texto aprovado pelo Senado.
Diz o art. 882, I, do Projeto, que “sempre que possível,
na forma e segundo as condições fixadas no regimento
interno, deverão [os tribunais] editar enunciados correspondentes à súmula da jurisprudência dominante”. Até
aí, nada de novo, dado que o RITJERJ já prevê a súmula
da jurisprudência dominante desta Corte. A novidade,
porém, decorre do disposto no § 2º daquele mesmo
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artigo do projeto, cuja redação é a seguinte: “Os
regimentos internos preverão formas de revisão da
jurisprudência em procedimento autônomo, franqueando-se inclusive a realização de audiências públicas
e a participação de pessoas, órgãos ou entidades que
possam contribuir para a elucidação da matéria”. Será
preciso, então, que se altere o regimento do Tribunal
para que ali conste, expressamente, a regulamentação
de um procedimento de revisão da jurisprudência, do
qual poderão participar “pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a elucidação da
matéria”, as quais tanto terão legitimidade para provocar a instauração desse procedimento como dele
poderão atuar como amici curiæ, contribuindo com
o Tribunal no aprimoramento de sua jurisprudência.
Tudo isso, porém, dependerá – para bem funcionar –
de alterações no Regimento.
De outro lado, o art. 129 do Projeto remete
para as leis de organização judiciária (e, portanto, no
Rio de Janeiro, para o CODJERJ) a regulamentação
das funções dos auxiliares da justiça, entre os quais
inserem-se, por força de tal dispositivo, duas novas e
importantes figuras: o mediador e o conciliador. E o
art. 323, § 1º, do projeto é expresso em dizer que a
atuação do mediador e do conciliador na audiência

de conciliação se dará nos termos das normas de organização judiciária, o que impõe a atualização dessa
legislação específica, sob pena de se vir a frustrar o
propósito do novo Código, que é o de estimular as formas amigáveis de composição de litígios.
Estes são pequenos exemplos do trabalho – um
verdadeiro garimpo – que se terá de desenvolver assim
que o novo Código de Processo Civil esteja pronto, de
modo a identificar-se tudo aquilo que precisará ser alterado no Regimento Interno do Tribunal e no Código
de Organização Judiciária, de modo a assegurar o correto funcionamento do novo sistema de prestação de
justiça civil que se projeta para o Brasil.
Caberá ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através de seus órgãos competentes, desenvolver este trabalho, modificando aquilo que puder alterar, e encaminhando para a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro os projetos de lei necessários à efetivação de tais mudanças. E deve fazê-lo
com a presteza necessária para assegurar que todas
as alterações estejam prontas para vigorar no mesmo
dia em que comece a vigência deste novo Código de
Processo Civil que, augura-se, iniciará uma nova era
na prestação jurisdicional brasileira.

Por dentro da
Corregedoria-Geral

da Justiça.

É com muito prazer que destacaremos a cada edição da Jus Correge, alguns dos setores que compõem a Corregedoria e a equipe de cada um. A
iniciativa visa aproximar mais os leitores da CGJ e mostrar como funciona
a estrutura desta Corregedoria, quais departamentos existem aqui dentro,
para que servem, além da divulgação dos serviços disponibilizados por
eles. Outro grande motivo é poder valorizar cada funcionário e servidor
que aqui trabalham. Conheça nessa edição quatro setores de grande importância e a equipe deles. Para saber na íntegra todas as funções de cada
um, acesse o site da CGJ.

Secretaria do Núcleo dos Juízes Auxiliares da Corregedoria-Geral da
Justiça– NUJAC
Equipe: Hilário Alencar (diretor), Maurício Teixeira, Flávia Uchoa, Lisete Lopes, Margaret Machado, Paula Cristina da Silva, Rafaela Ajice Carandina,
Roséli da Silva. Equipe de OJAS: Débora Tavares e Lamartine dos Santos.
Equipe de terceirizados: Fabiola Fernandes, Jailton de Souza, Rafaela Estrada e Severina de Moura. Estagiária: Fernanda Farias.

Equipe NUJAC

Equipe ASCGJ

Assessoria de Normatização da Corregedoria Geral da Justiça - ASCGJ
Equipe: Carlinda Pires (diretora), José Alencar Uchoa, Ronaldo de Lima,
Leonardo da Cunha e Marcella Daflon.

* Desembargador no TJRJ. Professor de direito processual civil
na EMERJ. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual,
do Instituto Ibero-Americano de Derecho Procesal e da International Association of Procedural Law. Membro da Comissão de
Juristas designada para assessorar a Comissão Especial da Câmara dos Deputados formada para análise do projeto de novo
Código de Processo Civil.
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Divisão de Apoio Técnico Interdisciplinar – DIATI.
Equipe: Sandra Levy (diretora). Jose Coimbra, Eduardo Menescal e Carla
Dias (SEPSI). Veronica Gomes Alexandre, Marcele Santos e Rita de Cássia
(SEASO). Andrea Cristina de Carvalho, Cristina Miranda e Tania Loureiro
(SECJI). Marta Correia e Marisa Abreu (SEJIJ).

Equipe DIATI

Departamento de Suporte Operacional da Corregedoria – DESOP.
Equipe: Lindinalva Pavanelli (diretora), Denise Vale, Lídia Rosa e Maria Cristina Ferreira (DESOP). Paulo Roberto da Fonseca, Eliandro Freire, Adriana
Rebordão, Emanuelle Araújo, Lourdes Maria Pinho, Sueli Dias, Waleska
Vieira, Flavia Gualtiero, Sergio Pinto, Vicente Sousa (DIPRO). Jorgina Maria
Pereira, Celso Fernandes, Fernando Minelli, Lívia Marinho, Aline da Silva,
Carlos Papacena, Denise Vargas, Eduardo Moraes, Hélio Ferreira, Isa Torres, Helena Brasil, Mônica Pacheco, Renan Silva, Renato Botelho, Rogério
da Silva, Valéria dos Santos, Alexandre Ferraz, Marcelo Viana, Alexander
Pinto, Rubens Costa, Solange Santos, Ana Marta Galvão, Bárbara de Oliveira, Cássia Camelier, Claudia Tavares, Elisa Ripoll, Érick Marques, Felisberto Pontes, Juarez Ferraco, Marcelle Lima, Ubiratan Rosa (DIDIN).

Equipe DESOP
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Foto 1: Maria Paula, encarregada substituta da Central de Mandados de Varas de
Família, Órfãos e Sucessões; Dr. Gerardo
Carnevale, Juiz da 2° Vara de Família;
Dra. Gisele Rossi, Juíza da 16° Vara de
Família e Coordenadora da Central de
Mandados das Varas de Família, Órfãos
e Sucessões e Mario Neto, encarregado
da Central de Mandados de Varas de Família, Órfãos e Sucessões.
Foto 2: O sociólogo Luiz Eduardo Soares,
a Sub-Procuradora Geral da República,
Dra. Raquel Elias Ferreira e os Deputados
Federais Mendonça Filho e Alessandro
Molon ao realizarem o Seminários “Crimes e Penas no Direito Brasileiro” no Auditório da Corregedoria Geral da Justiça.
Foto 3: O Maestro do Coral da Corregedoria Geral da Justiça, Miguel Braga, e a
Diretora do DESOP e também integrante
do Coral CGJ, Lindinalva Pavanelli.
Foto 4: A Diretora-Geral da DGFAJ, Daniela Gonçalves e a RAS – Pepresentante
da Administração Superior, Ana Maria
Pinheiro, ao comemorarem a aprovação
da DGFAJ em auditoria interna do Sistema Integrado de Gestão.
Foto 5: A Juíza Auxiliar da Corregedoria
da Justiça, Dra. Adriana Lopes Moutinho,
ao participar da mesa de abertura da turma de capacitação de líderes comunitários do Projeto Justiça Cidadã.
Foto 6: A equipe da ASINF – responsável pelo novo Portal CGJ, com o Assessor Supervisor de Comunicação do setor,
Alexandre Almeida.
Foto 7: Denise Werneck, Chefe da Central de Mandados das Varas Cíveis da
Capital, Mario Souza Neto, Chefe da
Central de Mandados de Família, Órfãos
e Sucessões com a Diretora da DGFAJ,
Daniela Gonçalves no encontro de Encarregados das Centrais de Cumprimento de Mandados.
Foto 8: O Corregedor-Geral e o Presidente do TJ na abertura do seminário
feito pela EMERJ sobre “drogas e seu uso
na sociedade de consumo”.
Foto 9: O Corregedor-Geral ao assinar
o Ato Executivo Conjunto n° 11/2011
que cria a Central de Assessoramento Fazendário, ao lado da Diretora-Geral da
DGFAJ, Daniela Gonçalves.

Foto 10: As equipes da DIOJA, DGFAJ
e DGTEC, comemoram a entrada em
vigor do mandado judicial e carta precatória eletrônicos.

Foto 17: A equipe da copa da CGJ: Márcio de Oliveira Lopes, Cristiano Felix, Ana
Paula Miranda, Daniele Ribeiro, Adilson
Martins e Carlos Antônio Martins (férias).

Foto 11: Os Juízes Auxiliares da CGJ:
Dra. Valéria Pachá, Dr. Arthur Eduardo
Magalhães Ferreira, Dra. Maria Helena
Pinto Machado, Dra. Cristiane Cantisano, Dr. Sérgio Ricardo Fernandes e Dra.
Adriana Moutinho.

Foto 18: Marcelo Souza de Lima, Ademar Clemente e Marcos Vinicius Ramos,
recepcionistas da CGJ.

Foto 12: A equipe da Comissão Judiciária para Erradicação do Sub-Registro
de Nascimento da Corregedoria Geral
da Justiça no mutirão realizado em
Nova Iguaçu.
Foto 13: O Diretor da Divisão de Custas
da Capital, Jobson Nascimento Pereira,
ao lado de Alessandro Borges Valente,
Diretor-Geral da DGADM e do Chefe
de Serviço de Atendimento de Custas,
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Foto 19: O Corregedor-Geral da Justiça,
desembargador Antonio José Azevedo
Pinto ao lado da desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, na solenidade de inauguração da Central de Assessoramento
Fazendário.
Foto 20: Lívia Marinho, Gerente de Projetos da Comissão, com a Juíza Raquel
Chrispino, o Chefe de Gabinete da CGJ,
Geraldo Aymoré Júnior, o Juiz Luiz José
da Silva Guimarães Filho e a Promotora
Fernanda Caruso, no mutirão do sub-registro em Nova Iguaçu.
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13
Jobert Caetano Batista, no treinamento
dos Agentes de Capacitação em Custas
para os NURs.
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Foto 14: Os Magistrados: Ana Célia
Montemor, Luiz José da Silva Guimarães
Filho, Raquel Chrispino, Monicca Daibert,
ao lado das Promotoras Públicas: Mária
Luiza Miranda, Tereza Cristina Almada,
Fernanda Caruso, com o Chefe de Gabinete da CGJ, Geraldo Aymoré Junior, no
mutirão do sub-registro em Nova Iguaçu.
Foto 15: As recepcionistas da Corregedoria: Rafaela de Oliveira Souza, Solange de Freitas Lima e Milene Cristine da
Silva Vieira.
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Foto 16: O Corregedor-Geral com o
Chefe de Gabinete da CGJ, Geraldo
Aymoré Junior e a Diretora-Geral da
DGFAJ, Daniela Gonçalves.
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Foto 1: A equipe médica do Departamento de Saúde do Tribunal de Justiça:
da direita para esquerda: Alfredo Itturriet, Denise Messer, Ailton Leal Pereira,
Ivany Yparraguirre e Lilian Sznajder
(sentada).
Foto 2: O Corregedor-Geral da Justiça,
Desembargador Antonio José Azevedo
Pinto, o Presidente do TJRJ, Desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos
Santos, a Desembargadora Marilene
Melo Alves e a Juíza Sandra Cardinalli,
Presidente do Centro de Mediação do
Fórum da Capital, durante a inauguração do Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Soluções de Conflitos
na Corregedoria.
Foto 3: O Corregedor-Geral da Justiça,
no discurso de inauguração da Central
de Serviços Auxiliares e Núcleo de Autuação na comarca de Niterói.
Foto 4: O Corregedor-Geral da Justiça,
Desembargador Azevedo Pinto, com a
Desembargadora do TRT/RJ, Maria das
Graças Viegas Paranhos, na comemoração do dia do servidor com o encontro de corais na CGJ.
Foto 5: O Corregedor-Geral ao assinar
o termo que criou o Núcleo Permanente
de Métodos Consensuais de Soluções
de Conflitos, ao lado da Desembargadora Marilene Melo Alves e do Presidente do TJRJ, Desembargador Manoel
Alberto Rebêlo dos Santos.
Foto 6: O Corregedor-Geral, Desembargador Azevedo Pinto, com o Diretor
da Diretoria Geral de Administração da
CGJ (DGADM), Alessandro Borges Valente.
Foto 7: A Assessora de Projetos da Corregedoria, Simone Barroso Tadros, com
o Corregedor-Geral, Desembargador
Azevedo Pinto.
Foto 8: Parte de equipe da Secretaria
de Comissão de Erradicação do Sub-Registro: Livia Marinho, a Juíza Dra.
Raquel Chrispino e Lindinalva Pavanelli.

Vices Presidentes: Desembargador Nametala Machado Jorge e desembargador
Antônio Eduardo Ferreira Duarte e o Corregedor-Geral, Desembargador Antonio José
Azevedo Pinto.
Foto 11: O Corregedor ao se reunir com o
Chefe de Gabinete, Geraldo Aymoré Junior,
a Assessora de Projetos, Simone Barroso Tadros e os Diretores Gerais: Daniela Gonçalves (DGFAJ), Felippe Scarpa (DGFEX) e
Alessandro Borges Valente (DGADM).
Foto 12: O Juiz Mauro Pereira Martins ao
lado do Corregedor-Geral e do 2° Vice Presidente do TJRJ, desembargador Nascimento Antonio Póvoas Vaz.
Foto 13: Em agradecimento pela dedicação ao trabalho, Janete Sangiacomo,
uma das integrantes da equipe do gabinete do Corregedor-Geral.

Foto 18: Alessandro Borges Valente,
Diretor da DGADM; Elmira Maria dos
Santos Rocha Padilha, Assessora da
DGADM; Regineyde Reis, do Órgão
Especial e Felippe Scarpa, diretor da
DGFEX.

Foto 20: O coral da CGJ na comemoração do Dia do Servidor com o encontro de Corais realizado na CGJ.
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Foto 14: A Desembargadora Nilsa Bittar
com o Presidente do TJ, Desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos Santos,
o Corregedor-Geral, Desembargador
Antonio José Azevedo Pinto e sua esposa, Vânia Maura Lourival Pinto.
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Foto 19: A equipe da DIPEX, Divisão de
Instrução e Pareceres para Serventias
Extrajudiciais, e o Diretor da DGFEX,
Diretoria Geral de Apoio e Fiscalização às Serventias Extrajudiciais, Felippe
Scarpa, ao comemorarem a redução de
75% do acervo da DIPEX..
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Foto 15: Carlos Marcelo Lopes Esposto,
Diretor do Departamento de Distribuição,
DEDIS, Felippe Scarpa, Diretor da DGFEX
e Bruno Silva Góis, do gabinete do Corregedor-Geral.

Foto 9: Em agradecimento pelo ótimo
trabalho como fotógrafa da Corregedoria, Filomena Iolanda Zottolo.

Foto 16: A Coordenadora do Programa de
Mediação do Tribunal de Justiça, Desembargadora Marilene Melo Alves e a Diretora da ESAJ, Renata Mansur, no abertura
do curso “Mediação do conflito escolar”.

Foto 10: A Juíza Auxiliar da Presidência, Dra. Luciana Losada Albuquerque
Lopes ao lado do Presidente do TJ, Des.
Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, os

Foto 17: O Corregedor-Geral ao participar da mesa de abertura do seminário “Diretrizes de Atuação para o serviço social
do PJERJ na atual conjuntura”.
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