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MENSAGEM DO CORREGEDOR

Em busca da cidadania
A Constituição Federal coloca em destaque questões relativas ao campo dos direitos
e garantias individuais que não podem ser olvidadas, principalmente, por aqueles que fazem
da Lei e da Justiça o meio a tornar possível a vida em sociedade.
É de fundamental importância que todo indivíduo tenha um mínimo de dignidade
de vida e de morte, que justifiquem a sua existência e a própria condição humana. Da
mesma forma que a pessoa jurídica tem seus estatutos devidamente registrados para marcar
o início de sua existência, fazendo jus a assumir seus direitos e obrigações, a pessoa física
também precisa de um registro, não bastando o simples fato do nascimento com vida para
assegurar os seus direitos básicos. Impõe-se, em contrapartida, ao Estado, a sua parcela de
contribuição para o aperfeiçoamento da condição humana, permitindo que todos tenham
acesso ao competente registro civil de nascimento.
Por outro lado, se o fato da vida se torna marcante no mundo jurídico por um
documento que assegure o direito ao nome, e outros mais, não se pode esquecer também
o fato da morte, que encerra a passagem do homem pela terra e que também não dispensa
a necessária documentação para que outros direitos e obrigações surjam a partir desse
acontecimento. Justifica-se, por isso e por outras diversas vertentes, a luta contra a ausência
desse registro tão marcante na vida de todos.
O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro encara de frente a questão do subregistro procurando os focos populacionais onde grande número de pessoas nascem e vivem
sem terem à sua disposição a certidão que possibilite a conquista da cidadania. A essa altura
não se pode esquecer aquele contingente de pessoas que, embora já sendo registradas,
por razões que não cabem aqui apontar, não conseguem mais dispor desse registro civil
de nascimento, cabendo ao Poder Judiciário tomar providências para que se proceda ao
cumprimento dos direitos da cidadania perdida.
Para finalizar, o agradecimento da Corregedoria Geral da Justiça a todoss aqueles
adania.
servidores, ainda que anônimos, que trabalham em prol da aquisição dessa cidadania.

Des. Antonio José Azevedo Pinto
Corregedor-Geral da Justiça

CAPA

Certidão de Nascimento:

um direito de todos

Ilustração: Rodolfo Santiago

População carcerária é o novo alvo do projeto
de Erradicação do Sub-Registro
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H

oje, no Estado do Rio de Janeiro há cerca de
30 mil presos. O número surpreende, não
só pela quantidade, mas também pelo índice alarmante de presos sem identificação civil.
Segundo o Departamento de Trânsito do Estado
do Rio de Janeiro, DETRAN, 11% não possuem
certidão de nascimento, o equivalente a mais de
três mil internos.
O fato social é grave por várias perspectivas. Muitas dessas pessoas geram crianças que, se
seus pais não tiverem documentos, não poderão
ser registradas. Sem a certidão de nascimento, documento essencial aos atos da vida civil, eles não
poderão retirar outros documentos como carteira
de identidade, CPF, carteira de trabalho, título de
eleitor. Sem documento não há assistência ambulatorial de saúde, não há como prosseguir nos
ciclos básicos de educação ou ser atendido pelos
programas de redistribuição de rendas e, principalmente, não há cidadania.
É direito de todos, ainda daqueles que
tenham cometido algum delito, serem tratados
com dignidade e respeito e, por isso, também importante é a adoção de políticas que promovam a
reinserção do egresso no convívio social. Não há
como se falar em recuperação, reabilitação, inclusão na sociedade, se essas pessoas não possuírem
documentação básica que as possibilitem traçar
uma nova história ao sairem do sistema penitenciário. A certidão de nascimento é o primeiro passo
para que possam exercer sua cidadania com a dignidade a que têm direito.

A Corregedoria Geral da Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, sensível à problemática da falta
de registro civil ampliou a cobertura que o projeto
vem dando aos veneravelmente expostos, para incluir a população penitenciária e a população em
situação de rua.
A ideia da parceria surgiu em meio a uma
reunião entre o Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Antonio José Azevedo Pinto, o Defensor Público Geral, Dr. Nilson Bruno Filho e a Juíza
Responsável pela Comissão do Sub-Registro na
Corregedoria, Dra. Raquel Chrispino. A partir daí,
reuniões periódicas de trabalho foram realizadas a
fim de consolidar o procedimento adequado às necessidades do público-alvo.
Para apresentar mais essa etapa do projeto e estimular a discussão do tema, a Corregedoria
Geral da Justiça promoveu a 1° mesa de debates
para tratar das repercussões da falta de registro de
nascimento da população carcerária. O evento ocorreu no dia 13 de novembro, no auditório da CGJ,
reunindo diversos profissionais envolvidos com a
problemática.
Como convidados da mesa de abertura,
participaram: o Corregedor-Geral da Justiça, Des.
Antonio José Azevedo Pinto; a Desembargadora Leila Mariano; o Subsecretário Adjunto de Tratamento
Penitenciário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Dr. Moisés Julio Bormac; o Defensor Público Coordenador do Núcleo do Sistema
Penitenciário da Defensoria Pública do Estado do
Rio de Janeiro, Dr. Felipe Lima de Almeida; o Diretor
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públicos,
“ Hácomoagentes
magistrados,
mobilizados em desempenhar a função parental do Estado.

“

Gizlene Neder, Professora da UFF,
Mestre em Ciência Politica e Doutora
em História Social

A Juíza Raquel Chrispino, o 2° Vice-Presidente do TJ, Des. Nascimento Póvoas,
a Des. Leila Mariano, o Corregedor-Geral da Justiça, Des. Azevedo Pinto, o
Diretor de Identificação Civil do DETRAN, Marcos Siliprandi, o Defensor Público
Coordenador do Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Felipe Lima de Almeida e o Subsecretário Adjunto
de Tratamento Penitenciário da SEAP, Dr. Moisés Julio Bormac

Parte da equipe da Secretaria de Comissão para Erradicação do Sub-Registro
da CGJ: Elisa Ripoll, Marilene Trigueiro, Ana Marta Galvão, Tereza Guimarães,
Claudia Tavares, Lívia Marinho, Eliane Prado, Cassia Camelier
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A certidão de nasci“
mento não é apenas um
documento para essas
pessoas, é uma
forma de ressocialização, de inclusão.

“

Dr. Alexandre Inglez de Souza, Defensor Público e Subcoordenador do Núcleo
do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

de Identificação Civil do Departamento de Trânsito do
Estado do Rio de Janeiro, Marcos Siliprandi; o Defensor de Justiça e Coordenador do 3° Centro de Apoio
Operacional, Dr. Leonidas Filippone Farrulla Junior e o
2° Vice-Presidente do TJ, Des. Nascimento Póvoas.
Já a mesa de debates foi composta por: Dr.
Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, Juiz Auxiliar da
CGJ; Dra. Raquel Chrispino, Juíza Coordenadora de
Apoio à Comissão de Erradicação do Sub-Registro da
CGJ; Dr. Alexandre Inglez de Souza, Defensor Público
e Subcoordenador do Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro;
Jane Rosangela Solano, Coordenadora de Serviço Social da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária; Marcos Siliprandi, Diretor de Identificação
Civil do Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro e Gizlene Neder, Professora da UFF, Mestre
em Ciência Politica e Doutora em História Social.
A Professora Gizlene Neder explicou historicamente a questão do registro civil no Brasil, pontuou
que no início do trabalho registral, apenas a igreja católica possuía o poder de realizar registros de nascimento, casamento e óbito. Com isso, os não católicos,
os advindos de processos migratórios e aqueles que
não se enquadravam nas normas da igreja não podiam ser registrados, iniciando, nesse período os primeiros casos de sub-registro. A Doutora em História
Social também considerou a questão da responsabilidade parental nos agentes públicos, como os juízes.

aumentar o
São mais de 30 mil
“Buscamos
acesso à documentação “ presos no Estado e
civil. Neste ano, já
emitimos 710 certidões
de nascimento de
internos.

“

Jane Rosangela Solano, Coordenadora de Serviço Social
da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

“Há agentes públicos, como magistrados, servidores
públicos, diretores de escola e até médicos, mobilizados
em desempenhar a função parental do Estado. É necessário que essa função exista, é necessário que o Estado
ainda desempenhe essa função”.
O Defensor Público e Subcoordenador do Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública
do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Alexandre Inglez de
Souza, ressaltou o papel da Defensoria como além do
processo penal, englobando também a questão humanitária, uma das funções principais do Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria, existente desde 1999.
“Nesses anos, atuando dentro do sistema penitenciário,
pude traçar o perfil dos internos que são, na sua maioria, pobres, negros, com baixa instrução e sem estrutura
familiar, em uma situação de vulnerabilidade dentro da
sociedade, confirmando o estereótipo da criminalização
da pobreza e da etnia. A certidão de nascimento não é
apenas um documento para essas pessoas, é uma forma de socialização porque esse documento permitirá
que pessoas que nunca estiveram incluídas na nossa
sociedade, ao saírem da prisão, tenham chance de inclusão”.
Jane Rosangela Solano, Coordenadora do Serviço Social da Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, explicou o papel da SEAP que administra 50 unidades prisionais com um efetivo de 32 mil
internos, além de ser responsável pelo credenciamento
de quatro mil visitantes por mês. Os postos de identificação civil da SEAP possibilitam a emissão da 1° e 2°

11% não possuem
certidão de nascimento,
o equivalente a mais de
três mil internos.

“

Marcos Siliprandi, Diretor de Identificação Civil do
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

vias da certidão de nascimento, certidão de casamento,
carteira de identidade e carteira de trabalho. “Buscamos
aumentar o acesso à documentação civil, objetivando
garantir o acesso a direitos básicos dos presos e familiares, contribuindo para a efetivação de sua cidadania.
Neste ano, já emitimos 710 certidões de nascimento de
internos”, disse.
A Juíza Raquel Chrispino, informou que já há
80 pedidos de internos sendo instruídos na Secretaria
da Comissão. Aqueles cujas segundas vias de certidões
de nascimento não forem encontradas serão encaminhados ao juiz para iniciar o processo de registro tardio,
com a necessária segurança, minimizando a incidência
de possíveis fraudes.
O Corregedor-Geral da Justiça, Des. Azevedo
Pinto, considerou o projeto um resgate à cidadania
e o primeiro passo para a ressocialização dos presos.
Agradeceu aos envolvidos na iniciativa: DETRAN, SEAP,
Defensoria Pública, Ministério Público, Comissão do
Sub-Registro e a equipe da
Secretaria de apoio, a Juíza
Raquel Chrispino, ARPEN,
ANOREG, SINOREG, IFP, Secretaria de Saúde, Secretaria
de Educação e Secretaria de
Segurança Pública; e a Assessora de Projetos da CGJ,
Simone Tadros Barroso, pela
realização do evento.
A Juíza Coordenadora da Secretaria de Apoio
à Comissão de Erradicação do Sub-Registro
Civil de Nascimento, Dra. Raquel Chrispino
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INSTITUCIONAL

Serviço de Apoio
aos Psicólogos reúne
especialistas em palestra
sobre Transexualidade

A

Transexualidade pode ser entendida como uma
condição do indivíduo que possui uma identidade de gênero diferente da designada ao nascimento, sendo sua natureza física não correspondente à
sua natureza humana. Esta se caracteriza pela experiência de nascer com cromossomos genitais e hormônios
de um sexo, mas ter a convicção de pertencer ao gênero
oposto.
O tema vem sendo introduzido no Poder Judiciário, especialmente por psicólogos e assistentes sociais.
Com foco na questão da transexualidade e seus vieses
jurídico e médico, a Divisão de Apoio Técnico-Interdisciplinar (DIATI), através do Serviço de Apoio aos Psicólogos (SEPSI), promoveu uma palestra reunindo autoridades na área.
O evento: “TRANSEXUALIDADE – de transtorno de identidade de gênero a posição subjetiva: como
pensar no contemporâneo os discursos médico e jurídico sobre essa questão?” , aconteceu no dia 26 de
outubro, no auditório da Escola de Magistratura.
O Corregedor-Geral da Justiça, Des. Azevedo
Pinto, participou da mesa de abertura ao lado da Juíza
Auxiliar da CGJ, Dra. Cristiane Cantisano, e da Diretora da DIATI, Sandra Pinto Levy. Segundo o Corregedor,
a Psicologia e o Direito se relacionam diretamente. “O
juiz não é um psicólogo, não possui esse conhecimento
técnico. A necessidade do apoio da Psicologia no Direito
já está comprovada. Seja nas varas de família, criminal,
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A equipe da DIATI com os palestrantes Barbara Aires, Roger Rios e Anna Paula Uziel
de infância ou juventude e violência doméstica. O estudo da psiquê possibilita aos magistrados a tomada
de decisões mais conscientes, apoiando-se nos laudos
e considerações trazidos pelos psicólogos e assistentes
sociais. E palestras como essa aproximam a Justiça da
Psicologia e Relações Humanas”.
Após a abertura, os palestrantes expuseram
o tema relacionando-o com cada área de atuação. No
campo do Direito, o Juiz Federal do Rio Grande do Sul e
especialista em Direito Sexuais e Direito da Antidiscriminação, Dr. Roger Raupp Rios, expôs suas considerações.
Autor de artigos sobre discriminação sexual e gênero,
pontuou o tema sob a perspectiva jurídica e a questão
do registro civil. “É preciso compreender o transexualismo como um fenômeno médico e social, e não como
um transtorno mental. Sob a perspectiva biomédica,
trata-se de um distúrbio de identidade sexual, capaz
de gerar graves consequências, como intenso sofrimento, automutilação e até mesmo o suicídio. O Judiciário
tem o papel de garantir o pleno exercício dos direitos
fundamentais, coibindo atitudes de discriminação por
motivo de sexo e garantindo o livre desenvolvimento
da personalidade, da privacidade, da dignidade da pessoa humana, bem como da saúde. Tratamento diferenciado, sem justificativa, chama-se discriminação”. Sobre
a questão registral, o jurista considera que no Brasil o

procedimento ainda é muito burocrático. Em alguns países da Europa, os avanços são grandes. Para o Tribunal
Europeu, a redefinição do nome não está atrelada à necessidade da cirurgia de transgenitalização.
Sob a ótica da saúde, ouviu-se o Dr. Eloísio
Alexsandro da Silva, médico coordenador do Laboratório para Investigação em Urologia - UroLab, dedicado
ao estudo de biomateriais para uso em reconstrução
urológica. Segundo o médico, a demanda pela cirurgia
reconstrutora urogenital é uma demanda reprimida de
muitos anos. Atualmente, o Brasil possui apenas quatro
Serviços de Atendimento reconhecidos pelo Ministério
da Saúde para o tratamento da transexualidade, sendo
que, nas regiões Norte e Nordeste, não há centros de referência. “A questão é muito séria no âmbito da saúde
pública. O Sistema Único de Saúde já garante o direito à
cirurgia para transexuais. É importante deixar claro que
o processo transexualizador não é uma imposição, e sim
uma vontade do individuo que vê, na operação, melhor
qualidade de vida e uma chance de ser acolhido pela
sociedade. O importante é que os médicos não encarem
a transexualidade como uma doença mental, uma patologia psiquiátrica. Isso seria um retrocesso”.
Para Bárbara Aires, Diretora-Geral da Astra/RJ –
Associação de Travestis e Transexuais do Rio de Janeiroe transexual, a questão da transexualidade é uma con-
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dição do ser humano. “Assim como
as pessoas nascem negras, altas,
de olhos claros ou loiras, nasce-se
transexual ou homossexual, é uma
questão de natureza humana”. Ela
expõe a dificuldade para redefinição do nome: “para um mero caso
de retificação de registro civil, é
obrigatório um laudo psicológico.
Não basta chegar à Justiça redesignada (após se submeter à cirurgia) e entrar com um processo de
redefinição de nome. Ainda precisamos ser avaliados por peritos”.
Bárbara defende a ideia de que é
importante as escolas abordarem o
tema e ensinarem a respeitar as diferenças, para combater o preconceito. “O padrão que a sociedade
impõe nem sempre corresponde à
realidade, e aqueles que não estão
inseridos nesse grupo sofrem preconceito. A violência, muitas vezes,

“

Tratamento diferenciado, sem justificativa,
chama-se discriminação.

“

“

O Juiz Federal do Rio Grande do Sul e
especialista em Direitos Sexuais e Direito da Antidiscriminação, Dr. Roger Rios

O estudo da psiquê possibilita aos magistrados a
tomada de decisões mais
conscientes, apoiando-se
nos laudos e considerações
trazidos pelos psicólogos e
assistentes sociais.

“

O Corregedor-Geral da Justiça,
Des. Azevedo Pinto, abriu o evento

Assim como as pessoas nascem
negras, altas, de olhos claros
ou loiras, nasce-se transexual ou
homossexual, é uma questão
de natureza humana.

“

“

Bárbara Aires, Diretora-Geral da Astra/
RJ – Associação de Travestis e Transexuais do Rio de Janeiro- e transexual

começa dentro da família, depois vêm as perseguições no
ambiente escolar. E, no mundo
do trabalho, não há direitos
que reconheçam os travestis
ou os transexuais. Infelizmente, ainda hoje, ser travesti ou
transexual é sinônimo de marginalidade, de ser agressivo e
até de carregar doenças”. Ela
defende a criação de leis específicas para a categoria, tais
como a Lei Maria da Penha e
sobre a discriminação racial.
Trazer o tema ao
Judiciário é importante para
garantir direitos e incentivar a
criação de leis que abordem o
tema. Entretanto, o ponto crucial é o debate dentro da própria sociedade, com a quebra
de barreiras e a luta contra o
preconceito.

O importante é que os médicos
não encarem a transexualidade
como uma doença mental,
uma patologia psiquiátrica.
Isso seria um retrocesso.

“

“

Dr. Eloísio Alexsandro da Silva, médico
coordenador do Laboratório para Investigação em Urologia

Semana Nacional de
Conciliação no PJERJ

C

om o objetivo de fortalecer a negociação na
solução de conflitos e disseminar a cultura da
paz e do diálogo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) organizou a Semana Nacional de Conciliação. O evento aconteceu entre os dias 7 a 14 de
novembro e contou com a parceria de Tribunais Estaduais participantes do movimento pela conciliação.
De acordo com dados divulgados pelo Juiz
Flávio Citro, responsável por fazer o balanço da Semana Nacional de Conciliação no Judiciário Fluminense,
foram realizadas 5.588 audiências e obtidos 76,33%
de acordos. No mutirão com processos de segunda
instância, foram fechados 78% de acordos nas 215
audiências. O Centro de Conciliação Permanente dos
Juizados Especiais Cíveis, que funciona na Capital,
obteve o percentual mais alto: 91% de acordos entre
os 1.848 processos. Outros Juizados Especiais Cíveis,
localizados nos
foros centrais, das
regionais e do interior conseguiram conciliar em
2.564 processos.
A Corregedoria Geral da
Justiça também
participou da iniciativa realizando
o mutirão entre
as 52 Varas Cíveis
da Capital. Foram 885 processos distribuídos
e um percentual de acordo de

48,54%. Participaram da iniciativa na CGJ, cerca de
70 pessoas entre juízes togados e leigos, servidores,
estagiários, recepcionistas e seguranças. As causas
mais frequentes foram: indenizatórias por danos morais e materiais, obrigação de fazer, ação de cobrança, ação de reparação e acordos celebrados na fase
de execução de sentença.
Para a Diretora da Diretoria Geral de Fiscalização e Assessoramento Judicial da CGJ, Daniela
Gonçalves, “A iniciativa do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) é muito louvável uma vez que seu principal objetivo é incentivar e promover a prática de
conciliação processual e pré-processual, reduzir o
acervo e o tempo médio de duração dos processos, e,
principalmente conscientizar a população da importância do acordo e do diálogo”.
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Mutirão envolvendo S

perícia e audi
O

chamado “mutirão de conciliação” é uma prática
cada vez mais adotada pelos Tribunais e Corregedorias de Justiça do país. A Corregedoria Geral
da Justiça do Estado do Rio de Janeiro aposta na medida como forma de incentivar e fortalecer a cultura da
resolução de conflitos por meio de acordos, através da
conciliação e mediação, entre as partes de ações que
envolvam os maiores litigantes e demandas judiciais de
massa, que atingem grande número de cidadãos.
No mês de outubro, entre os dias 22 a 26, os Juízes Auxiliares da CGJ, Dra. Valéria Pachá e Dr. Arthur Eduardo Magalhães Ferreira, coordenaram um mutirão envolvendo a maior seguradora do Estado, através de uma
parceria entre Tribunal de Justiça e Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT (Seguro de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre).
O Seguro DPVAT é parte integrante da licença
anual do veículo, podendo ser resgatado por qualquer
pessoa vítima de acidente, esteja ela dentro ou fora
do veículo. Ao pagar o DPVAT, o segurado garante o
pagamento de indenização para si mesmo, para passageiros e pedestres, em caso de acidentes envolvendo
seu veículo.

Os Juízes Auxiliares da CGJ, Dra. Valéria Pachá e Dr. Arthur Eduardo
Magalhães Ferreira, o Corregedor-Geral da Justiça, Des. Azevedo Pinto,
os advogados da seguradora e a equipe da DGFAJ
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A equipe da DGFAJ / DIPAJ

Seguradora inova:
iência no mesmo dia
Durante esses dias, as vítimas de acidente de
trânsito que recorreram à Justiça para receber o seguro
tiveram a chance de encontrar uma solução mais efetiva e rápida para seu litígio. O interessante da iniciativa
foi a inovação no procedimento do mutirão. As audiências iniciavam às 10 horas e as avaliações periciais eram
realizadas duas horas antes de cada audiência. Depois
de periciadas, as partes seguiam para as audiências de
conciliação já com o laudo pericial. Além da celeridade,
agilizando consideravelmente o procedimento, as partes
não precisaram se deslocar novamente ao Fórum, pois,
no mesmo dia, o processo já era julgado. Tal medida foi
possível pela parceria de uma equipe de dez médicos-peritos. Esse foi o primeiro mutirão, no Estado, em que
as perícias foram feitas momentos antes das audiências.
A própria seguradora procurou o Tribunal de Justiça devido ao grande número de processos, que chega a
seis mil em todo o Estado. O mutirão possibilitou antecipar em cerca de dois anos as audiências, para resolver
processos sobre o recebimento do seguro.
O mutirão envolveu as 52 Varas Cíveis da Capital, com o auxílio de seis juízes leigos e uma equipe de
sete servidores e 14 estagiários. O resultado excelente foi

comemorado por toda a equipe. De 560 processos, em
média, atingiu-se o percentual de 70% de acordos. O
projeto deu tão certo que a ideia é estender o mutirão
a todo o Estado. A maior parte dos casos foi relativa à
invalidez permanente ocorrida há cerca de três anos ou
menos.
O coordenador da Seguradora Líder, Paulo Leite de Farias Filho, mostrou-se muito satisfeito com os
resultados, e lembrou da importância do seguro DPVAT:
“É um seguro eminentemente social ao qual todas as
pessoas têm direito”.
O evento foi realizado pela Divisão de Instrução
e Pareceres Judiciais da CGJ, com a supervisão do Diretor
William Dionysio de Oliveira, de Leonardo Silva de Oliveira
e Mário Jorge Silva Carvalho. A preparação das audiências
foi realizada pelas servidoras Cintia Fiszuk Taveiros e Virgínia Maria Knopp Gair. Os Juízes Leigos que realizaram
as audiências foram: Amanda Simonato, Arthur Lachter,
Vanessa Brisis, Juliana Cardozo Franco, Luana Muniz e
Márcio Cabral de Azevedo. A equipe médica foi composta
por: José Bichara, Claudio Grossi, Armando Araújo, Paula
Monte, Milton Nahon, Goretti Thiers, Mylton Nogueira,
Isabel Barrozo, Paulo Lima e Alberto Carvalho.

Os advogados da Seguradora Líder

A equipe médica
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Plantão Judiciário:
Justiça 24 horas por dia

A

prestação jurisdicional deve ser contínua e ininterrupta, com plantão permanente nos dias em
que não houver expediente forense normal, é o
que estabelece a Constituição Federal. O plantão judiciário se destina a casos de urgência, definidos assim por
não ser possível aguardar até a reabertura do expediente normal do Judiciário.
O plantão judiciário garante que a Justiça será
prestada a qualquer momento, proporcionando ao cidadão a prestação da jurisdição de forma célere e efetiva,
com atendimento 24 horas por dia.
Regulamentado pela Resolução n° 71/2009 do
Conselho Nacional de Justiça, o plantão se destina a
pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança;
comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos
pedidos de concessão de liberdade provisória; em caso
de justificada urgência, de representação da autoridade
policial ou do Ministério Público visando à decretação
de prisão preventiva ou temporária; pedidos de busca e
apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; medida cautelar, de
natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada
no horário normal de expediente ou de caso em que
da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de
difícil reparação; e algumas medidas urgentes, cíveis ou
criminais, da competência dos Juizados Especiais.
O Plantão Judiciário da Capital funciona de segunda a sexta-feira, das 18 às 11 horas, e nos finais de
semana inicia-se às 18 horas de sexta-feira e termina
às 11 horas de segunda. Nos feriados, o atendimento
também é de 24 horas. As instalações na Capital contam com cartório, sala de arquivo, sala de atendimento
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da Promotoria e do Comissário de Menores, sala para a
Defensoria Pública e sala de espera para o público. Além
de acomodação para juiz, defensor público, promotor e
funcionários.
São grupos de quatro juízes plantonistas, com
jornada de trabalho de 17 horas por plantão. Os juízes
são selecionados pelo Presidente do Tribunal de Justiça,
por meio de edital, para atuar exclusivamente no plantão noturno, durante um quadrimestre.
A equipe da Jus Correge conversou com um
dos juízes plantonistas desse quadrimestre, Dr. Rubens
Soares Sá Viana Junior. O magistrado nos contou que
é a primeira vez que participa do Plantão Judiciário e
que a experiência está sendo dinâmica e enriquecedora.
“É possível ter conhecimento dos principais problemas
que ocorrem com as pessoas durante o horário em que
a Justiça não funciona. É um contato mais rápido, em
poucos minutos a pessoa é atendida e a inicial é feita.
Tenho visto que os casos são muito semelhantes, se repetem”. Ele informou que os processos que são iniciados
no Plantão vão desde requerimentos de tutela antecipada para internação e tratamento hospitalar, sendo estes
a maior parte dos pedidos; autorização para sepultamento; autorização de viagem para menores de idade; execução de alimentos, habeas corpus, mandados
de segurança; liberdades provisórias e flagrantes. Para
o Juiz, no Plantão, lida-se muito com o fator humano,
principalmente a aflição daqueles que procuram a Justiça no horário não convencional: “Muitas vezes as pessoas chegam aqui aflitas, desesperadas, desamparadas,
com o problema já no auge, e a principal resposta que
podemos dar é agir rapidamente, proferir rapidamente

a decisão e fazer com que ela seja
cumprida de forma célere”. Ressaltou os casos de violência doméstica que também são atendidos pelo
Plantão. “A mulher vítima de violência pode se dirigir ao plantão ou
ser encaminhada pela autoridade
policial e caso haja o risco de que,
retornando à residência possa sofrer
agressão do marido ou companheiro, nós a abrigamos
em um local sigiloso, até que a solução seja tomada no
sentido de prender o agressor ou afastá-lo do lar”.
O responsável pelo Plantão Judiciário da Capital, Carlos Alberto Araújo, informou como a equipe é
composta: cada grupo é formado por um juiz, um secretário, um promotor de justiça e um defensor público. Já
a equipe do cartório conta com um analista judiciário e
três técnicos judiciários, além de três oficias de justiça,
um comissário de infância e dois funcionários da Central
Judiciária de Abrigamento Provisório da Mulher Vítima
de Violência Doméstica,CEJUVIDA. Segundo Carlos Alberto, os dias de maior movimento são sexta-feira, sábado e domingo. Ele esclareceu também que todos os
processos ingressados no plantão judiciário são, após,
encaminhados às serventias comuns de acordo com
cada área de competência.
O movimento do Plantão Judiciário da Capital
é intenso já que, durante a semana, somente na Capital
há plantão noturno, abrangendo então todo o Estado.
Nos finais de semana, no período diurno, cada comarca

A equipe do cartório do Plantão Judiciário da Capital: André Lisboa, Marcelo Dias
de Lima, Fernando Correa, Claudio Balbino, Vânia Cristina Lopes, Carlos Alberto
Araujo, Wallace Jaña e Ana Rita de Matos

tem seu plantão, mas, no período noturno concentra-se toda a demanda do Estado no Plantão da Capital
novamente. Os casos de saúde são os mais frequentes.
Durante os fins de semana, as internações concorrem
com as medidas protetivas e com os flagrantes. Nesse
período, também há considerável aumento do número
de cartas precatórias.

O Juiz Plantonista, Dr. Rubens Soares Sá Viana Junior
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BOAS PRÁTICAS

Geraldo Aymoré Junior, Chefe de Gabinete da CGJ; o Prefeito de Quatis, José Laerte e sua esposa; a Juíza Responsável
pelo projeto em Quatis, Dra. Priscila Dicki; o Juiz Diretor do 5° NUR, Dr. Alexandre Pontual, e Marinete Tani, do DEAPE

Justiça Itinerante em Quatis
e Duque de Caxias

A

Justiça Itinerante é um serviço do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com
a Corregedoria-Geral da Justiça, que proporciona
a bairros pacificados e municípios do interior do Estado o
acesso mais rápido à justiça. São ônibus que funcionam
como juízo volante voltado para a conciliação, instrução
e julgamento das causas nas áreas de Família, de Juizado
da Infância, da Juventude e do Idoso, de Juizados Especiais Cíveis e de Registro Civil de Pessoas Naturais.
As mais recentes instalações foram no município
de Quatis, localizado no Vale do Paraíba, no interior do
Estado, e no município de Duque de Caxias, no bairro
de Jardim Gramacho. Com esses postos, já são 18 locais
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de atendimento da Justiça Itinerante organizada em
11 municípios diferentes: Mesquita, Comendador Levy
Gasparian, Tanguá, Macuco, Campos dos Goytacazes
(Tocos e Santo Eduardo), São Gonçalo (Jardim Catarina),
Duque de Caxias (Jardim Primavera), Areal, Carapebus,
Itaboraí (Manilha), além das comunidades da Rocinha,
Vila Cruzeiro, Batan, Cidade de Deus e Complexo do
Alemão, na capital.
O ônibus atenderá a população de Quatis a cada
15 dias na Praça dos Expedicionários, entre as ruas Euclides Alves Guimarães Cotia e Avenida Batista Soares, no
Centro, sempre às sextas-feiras, das 9h às 15h. Já em Jardim Gramacho, o atendimento também será quinzenal-

mente às segundas-feiras, em frente à Escola Municipal
Mauro de Castro, Rua Caramuru, n° 84.
No dia 19 de outubro, foi realizada uma solenidade de inauguração do programa em Quatis. Estavam
presentes o Prefeito do Município, José Laerte; a Juíza
Responsável pelo projeto em Quatis, Dra. Priscila Dicki; a
responsável pelo programa no Departamento de Avaliação e Acompanhamento de Projetos Especiais (DEAPE),
Marinete Tani; o Chefe de Gabinete do Corregedor-Geral
da Justiça, Geraldo Aymoré Júnior; o Juiz Diretor do 5°
NUR, Dr. Alexandre Custódio Pontual; o Defensor Público,
Dr. Conrado Ferraris, e a responsável pelo Núcleo Jurídico
da Prefeitura de Quatis, Dra. Lucimara Magalhães.
Segundo o Prefeito do Município de Quatis, José
Laerte, a expectativa é grande para o sucesso da iniciativa. “A Justiça Itinerante será uma alternativa ágil para
atender a demanda existente no município, que não precisará mais se deslocar até o Fórum de Porto Real”.
A Juíza responsável pelo projeto em Quatis, Dra.
Priscila Dicki, pontuou que o processo de atendimento é
mais simples e ágil. “A ideia da Justiça Itinerante é que
nenhuma comarca fique sem um ponto da Justiça no
local. É uma forma de incentivar a agregação da Justiça com a comunidade e procurar resolver o mais rápido
possível os conflitos de interesse de causas mais simples.
Tudo é resolvido no mesmo dia, quando possível”.
A servidora do Departamento de Avaliação e
Acompanhamento de Projetos Especiais, Marinete Tani,
explicou como é o funcionamento do programa: “É um
projeto inovador no Brasil, inaugurado em 2004, e que

visou a atender, no seu primeiro estágio, municípios que
foram emancipados e que não possuíam fórum, não tinham a presença do Judiciário. Quatis, na época, contava
com um Posto de Pequenas Causas, por isso não recebeu
o serviço. Com o fechamento do Posto, a Presidência decidiu inaugurar a Justiça Itinerante no Município, por ter
uma área de abrangência maior. Com isso, a população
mais necessitada, tanto de conhecimento de seus direitos
como das custas processuais, será assistida, já que o atendimento é gratuito”. Disse que os principais atendimentos
se referem às ações de divórcio direto, separação consensual de casais e alimentos, ações de reconhecimento de
paternidade, guarda, tutela e adoção, ações de defesa do
consumidor, registro de nascimento tardio, regularização
do registro de nascimento, de casamento ou de óbito.
O Chefe de Gabinete, Geraldo Aymoré Júnior,
representou o Corregedor-Geral da Justiça, Des. Azevedo
Pinto. Aproveitou a oportunidade para parabenizar os magistrados, Dra. Priscila Dicki e Dr. Alexandre Pontual, pelo
trabalho realizado e considerou: “É direito do cidadão, estabelecido pela Constituição Federal, o acesso à justiça. Não
se pode considerar a letra da Constituição como algo inalcançável. A iniciativa da Justiça Itinerante merece destaque
pelo esforço e trabalho conjunto do Presidente do TJ, Des.
Manoel Alberto, da Des. Cristina Teresa Gaulia, do Corregedor-Geral, Des. Azevedo Pinto, e da equipe de magistrados
e servidores envolvidos e muito sensíveis às causas sociais,
além dos membros da Defensoria Pública e do Ministério
Público. Juntos estamos conseguindo atingir o objetivo final: levar a Justiça a qualquer um que dela precise”.

A Juíza Responsável pela Justiça Itinerante em Quatis, Dra. Priscila Dicki
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A Comissária de Justiça Joyce Wagner , a Juíza Dra. Vania Gonçalves, e Fátima Gil, também Comissária

VIJI de Teresópolis vai às
Escolas da cidade e trabalha

A

a prevenção do uso de drogas
por crianças e adolescentes

Juíza titular
da Vara da
Infância, da
Juventude e do
Idoso de Teresópolis, Dra. Vania Maria Nascimento Gonçalves, fez um
levantamento do quantitativo infracional ao assumir
a serventia, e com os números veio a preocupação:
em 2012, houve um considerável aumento de atos
infracionais oriundos do envolvimento com drogas,
mesmo com o extenso e belo trabalho de prevenção
realizado pela Magistrada anterior.
O perfil dos jovens pôde ser desenhado com
base no trabalho cotidiano da serventia e no contato através das audiências: muitos moradores de
comunidades pobres, com pouco estudo e/ou infrequentes nos bancos escolares e frutos de famílias
com pouca autoridade sobre aquele adolescente,
em sua maioria.
Em posse dos números dos autos infracionais, dos depoimentos colhidos em audiências e, ainda, alguns apelos vindos de pais e da sociedade civil
como um todo, a Magistrada reforçou seu pensamento quanto a uma estratégia de trabalho de prevenção
ao uso de drogas, mesmo que lícitas, pelo jovem de
Teresópolis, tendo sido positivamente surpreendida,
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assim como o Comissariado de Justiça, com a notícia
da criação da campanha preventiva de iniciativa do
Tribunal de Justiça-RJ, elaborando a CARTILHA “TUDO
O QUE VOCÊ PENSA QUE SABE SOBRE DROGAS”.
A partir da ideia da cartilha, a magistrada se
reuniu com a Comissária de Justiça Fátima Gil, para
implementarem o projeto FIQUE ESPERTO!, que divulga a cartilha, além de informar, auxiliar na formação de opinião e elencar multiplicadores de seu conteúdo, prevenindo, assim, o uso de drogas. O projeto
atua, neste momento, em escolas de 5º ao 9º, tanto
na rede pública quanto privada de ensino, abrangendo a região central e o interior do município. Direcionando o trabalho às famílias, em parceria com a
“FEDERAÇÃO AMOR EXIGENTE”, busca-se também
orientar pais e responsáveis em relação ao comportamento de seus filhos, aprimorando a qualidade do
convívio familiar, estabelecendo e fortalecendo vínculos afetivos, e bem assim oferecendo aos mesmos
o espaço de discussão, inclusive com a possibilidade
da troca de experiências em reuniões semanais.

O trabalho é realizado em dois turnos ou dois
dias, de acordo com o número de alunos. Inicia-se com
um vídeo motivacional. Após a exibição, membros da
equipe abordam o tema de forma natural, sem uma postura conservadora ou repressora. A linguagem utilizada
é clara e do universo do adolescente, como forma de
aproximação e descontração. Busca-se o envolvimento
mais intenso dos adolescentes conversando sobre situações cotidianas, principalmente onde há presença de
drogas lícitas, consumidas com naturalidade, embora

causada pela importante criação e expansão das U.P.P.
(Unidades de Polícia Pacificadora), e consequente repressão ao crime organizado na cidade do Rio de Janeiro. O tráfico de drogas teve aumento significativo na
estatística infracional”.
O projeto objetiva a diminuição da incidência
de ato infracional, principalmente daquelas hipóteses
ligadas à drogadição; maior autoridade dos pais e responsáveis em relação aos seus filhos ou tutelados; melhor aparelhamento e localização de equipamentos so-

A equipe do PROJETO FIQUE ESPERTO

nocivas à saúde física e mental. Após são distribuídos
questionários em que não há identificação nominal,
com o objetivo de obter dados que possam orientar
o projeto e futuras ações, e entregues as cartilhas. Encerram-se as atividades com apresentações feitas pelos
próprios alunos orientados por alguns dos seus professores, como esquetes abordando o assunto “drogas”,
vídeos, poesias, música ou dança, sempre falando sobre
o tema em questão.
Para a Magistrada, é expressivo o aumento da
violência no município: “Teresópolis, assim como outras
cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro, vive
momento de crescimento de violência, tanto em decorrência do crescimento econômico do país verificado
desde 2002 como da interiorização do alcance das facções criminosas atuantes no tráfico de entorpecentes

ciais, como o Conselho Tutelar e CREAS e, ainda, maior
engajamento da sociedade quanto à problemática da
drogadição do jovem.
“O foco deste trabalho “PROJETO FIQUE ESPERTO!”, é mais que o social; é mais que trabalhar em
consonância com a sociedade organizada, é mais que
garantir direitos; é, definitivamente, trabalhar na prevenção. O trabalho preventivo é o melhor que se pode
realizar, pois trabalha-se antes de o problema ocorrer,
economiza-se verba pública, economiza-se vida”, pontua a juíza.
Para conhecer mais do projeto, acesse:
Blog: WWW.VIJITERESOPOLIS.BLOGSPOT.COM
Facebook: Fique Esperto Teresópolis
Twitter: @pfiqueesperto
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Projeto Criança
na Escola
A Escola Pública como destinatária das Penas
Restritivas de Direitos e dos Acordos Civis: uma
opção de solução da lide
A Juíza Titular do V Juizado Especial Criminal,
Dra. Cláudia Márcia Gonçalves Vidal

A

Juíza Titular do V Juizado Especial Criminal, Dra.
Cláudia Márcia Gonçalves Vidal, deu vida a um
projeto que estabelece que uma parcela das Penas
Restritivas de Direitos previstas em sede de acordo civil ou
de transação penal nos JECRIMs serão destinadas a melhorias de escolas e creches públicas. A pena deixa de ser
vista como uma punição e passa a ser aceita como uma
forma de conscientização e reflexão do autor do fato, na
sociedade.
“O sentido não é substituir o papel do Estado,
mas promover o diálogo e minimizar as diferenças existentes. A aceitação tem sido irrestrita, inclusive, como forma de
solução pacífica do conflito, em sede de acordo civil, quando se elege uma escola para receber a doação de um bem
de uma parte envolvida em lide”, esclarece a magistrada.
Para a escolha das escolas e creches, a própria
Juíza elaborou um banco de dados com o cadastro das escolas municipais e estaduais e a relação dos bens e serviços
necessários à promoção da atividade educativa, cultural e
recreativa de cada uma.
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O projeto, iniciado em 2005, conta com a parceria
do Ministério Público, responsável por indicar a transação
penal a ser cumprida, estipulando o valor a ser destinado
ao Projeto Criança na Escola. Aceita a transação penal, fornece-se o nome, a escola e o bem que deve ser entregue,
esclarecendo-se que a nota fiscal e o recibo de entrega
deverão ser trazidos aos autos. Comprovado o cumprimento, extingue-se o processo e comunica-se ao Estado a necessidade da integração do bem ao patrimônio público. Os
bens variam desde utensílios esportivos, como bola, rede
de vôlei, cesta de basquete, mesa de totó, a parquinhos
para crianças, calçados, materiais escolares, televisões,
aparelhos de DVD, entre outros.
Além de promover a sensibilização do autor do
fato para o bem público e para a melhoria da sociedade em
que vive, há também a promoção de melhorias nas escolas
e incentivo a atividades recreativas, proporcionando uma
convivência social mais harmônica. Dessa maneira, evita-se a evasão escolar, fazendo com que o aluno opte pela
cultura, esportes, vida social e não se volte à criminalidade.
Nenhuma transação penal, conscientizado o autor do fato
de seu papel social, deixou de ser cumprida, informou a
magistrada.
“A prática visa a atrasar a passagem do adolescente para a atividade criminosa, com a promoção das
atividades esportivas e culturais nas escolas, reforçando a
sua referência pessoal com o educador. Busca-se a humanização das escolas públicas e das creches comunitárias.
Procura-se a inserção de valores morais. Criam-se estímulos pessoais e promove-se indiretamente a paz social”,
afirmou a autora do projeto.
O parquinho fornecido à Escola Municipal Professor Augusto
Paulino Filho, no Méier, que atende a crianças de 04 a 12 anos

ENTREVISTA

Adriana Lopes
Moutinho
Juíza Auxiliar da
Corregedoria Geral da Justiça

Como ingressou na carreira jurídica? Poderia nos
contar como foi sua trajetória profissional?
Eu me formei pela UERJ – Universidade do Estado do
Rio de Janeiro e, após exercer a Advocacia, ingressei,
em junho de 1993, na Magistratura de Carreira. Assumi
a minha primeira Titularidade em 1996, perante a 3ª
Vara Criminal de São João de Meriti, onde permaneci
por nove anos e, depois, fui removida para a 2ª Vara
Criminal da Regional de Jacarepaguá.
É Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça responsável pela área criminal. Como é representar o
Corregedor-Geral da Justiça nas ações e projetos criminais? São muitos os desafios e conquistas?
Primeiramente, é uma honra participar da Administração, sobretudo na qualidade de Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça. Representar o Corregedor-Geral da Justiça é uma tarefa de grande responsabilidade.
É muito gratificante poder colaborar com o desenvolvimento de ações e projetos que visam à maior eficiência
e celeridade da prestação jurisdicional. Muitos são, de
fato, os desafios, mas muitas, também, as conquistas.
Ainda encontramos muitas dificuldades na área criminal, uma vez que grande parte das ações e dos projetos
desta área exige a participação de Órgãos externos.
A Resolução do CNJ nº 137 instituiu o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Como funciona o BNMP?
Muitas serventias do Estado já estão aptas a usar o
sistema? Quais os benefícios trazidos pela tecnologia?
A Resolução CNJ 137/2011 exige o cadastramento no
BNMP dos Mandados de Prisão expedidos pelas Varas
com competência criminal, bem como que seja atualizado o status destes Mandados, vale dizer, cadastrando-se
as informações “cumprido” e “revogado”, conforme o
caso. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro Tribunal do País a fazer a alimentação
do BNMP, o que se deu graças à dedicação de diversos
setores da Administração, dos Serventuários das Varas
e dos respectivos Magistrados. O esforço foi conjunto e
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o sucesso está aí. Todos os Mandados de Prisão expedidos pelas Varas com competência criminal a partir de
16/01/2012 estão cadastrados no BNMP, eis que este
cadastramento é feito de forma automática pelo DCP no
momento em que o Magistrado assina eletronicamente o Mandado. No que tange aos Mandados de Prisão
expedidos pela VEP – Vara de Execuções Penais, foi necessária a adaptação do sistema próprio daquela Especializada, o que demandou maior tempo. De qualquer
forma, o cadastramento no BNMP de todos os Mandados expedidos pela Vara de Execuções Penais a partir
de 15/05/2012, inclusive, já se faz automaticamente
quando de sua assinatura eletrônica pelo Magistrado. O
sistema adotado pelo TJ para a alimentação automática
do BNMP - efetivando-a no momento da assinatura do
Mandado de Prisão pelo Magistrado (com exceção dos
Mandados restritos) - permite que, de imediato, a ordem de prisão se torne do conhecimento daqueles que
consultam o BNMP, sobretudo Autoridades Judiciárias e
policiais de outros Estados.

“

Como membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar
– CEJEM, poderia destacar, brevemente, qual o objetivo da CEJEM e o papel da Corregedoria Geral da
Justiça na iniciativa?
A CEJEM tem, no âmbito do Poder Judiciário, dentre outras, as seguintes atribuições: elaborar sugestões para
o aprimoramento da estrutura do Judiciário na área do
combate e prevenção à violência doméstica e familiar
contra as mulheres; planejar, supervisionar, orientar, no
plano administrativo, o funcionamento e as diretrizes
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, autônomos e adjuntos; colaborar para a formação inicial, continuada e especializada de magistrados
e servidores na área do combate/prevenção à violência doméstica e
familiar contra as
mulheres; fornecer suporte aos
magistrados, aos
servidores e às
equipes multiprofissionais visando à melhoria da

Representar o CorregedorGeral da Justiça é uma
tarefa de grande responsabilidade. Muitos são, de
fato, os desafios, mas muitas, também, as conquistas
na área criminal.
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“

prestação jurisdicional, junto à Escola da Magistratura
do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ e à Escola de Administração Judiciária - ESAJ, bem como a outras instituições de ensino nacionais e internacionais. E o papel
da Corregedoria Geral da Justiça é fundamental para
viabilizar, dentro de sua competência, o aprimoramento
e, por via de consequência, a eficácia e rapidez da prestação jurisdicional, eis órgão de planejamento, supervisão, coordenação, orientação e fiscalização das atividades administrativas e funcionais da primeira instância
do Poder Judiciário.
De que modo funcionará o Sistema de Juízes Colegiados de 1° Instância? Quando será implementado?
A Lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012 dispõe sobre
o Processo e o Julgamento Colegiado em primeiro grau
de jurisdição de crimes praticados por organizações
criminosas. Para os efeitos da referida Lei, considera-se
organização criminosa a associação de 3 (três) ou mais
pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja
pena máxima seja igual ou superior a 04 (quatro) anos
ou que sejam de caráter transnacional ( art. 2º). Ainda
de acordo com a Lei em questão, o Juiz do Processo poderá decidir pela formação do Colegiado para a prática
de qualquer ato processual, especialmente decretação
de Prisão ou de Medidas Assecuratórias, concessão de
Liberdade Provisória ou revogação de Prisão, Sentença,
progressão ou regressão de Regime de cumprimento de
pena, concessão de Livramento Condicional, transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima e inclusão do preso em Regime Disciplinar
Diferenciado. No dia 09 de novembro de 2012 foi publicado o Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ nº 26/2012 que,
em cumprimento aos termos do artigo 1º, § 7º da Lei nº
12.694/2012, regulamenta a composição do Colegiado
de 1ª instância e os procedimentos a serem adotados
para seu funcionamento. Através do referido Ato, foi
instituída a AACC - Assessoria de Apoio ao Colegiado
Criminal de 1ª instância, ligada à Corregedoria-Geral da
Justiça, responsável pelo auxílio dos julgamentos daquele Colegiado. O Colegiado será formado pelo Juiz do
Processo e por dois outros Juízes Titulares de competên-

Corregedoria
“OGeralpapeldadaJustiça
é funda-

cia criminal em todo o Estado
do Rio de Janeiro e que estejam
em exercício, a serem escolhidos por sorteio eletrônico realizado pela AACC. Cabe a esta,
também, gerenciar o SACC –
Sistema de Apoio ao Colegiado
Criminal de 1ª instância, disponibilizado pela DGTEC para que
o Colegiado formado crie o fórum de discussões e, então, profira a decisão para qual
foi instaurado, tudo eletronicamente. O Ato Executivo
Conjunto TJ/CGJ nº 26/2012 entrou em vigor na data
de sua publicação.

e o sistema informatizado da Polícia
Civil. A finalidade é a troca eletrônica
de informações, com abastecimento dos registros de ambos mediante
importação de dados. Com a integração nos moldes em que vem sendo
desenvolvida, além da substituição
do papel pela via eletrônica haverá,
também, a atualização automatizada
do banco de dados do Tribunal (DCP)
e do banco de dados da POLINTER, vale dizer, o destinatário das informações não procederá à digitação destas
em seu sistema, eis que este procederá à importação
dos dados recebidos. Guardadas as devidas proporções
e peculiaridades, trata-se de procedimentos eletrônicos
semelhantes ao FACWEB e à alimentação do BNMP.
Começaremos com a remessa eletrônica de Mandados
de Prisão e de ordens de recolhimento de Mandados
de Prisão à POLINTER, o que se dará também com a
assinatura eletrônica pelo Magistrado (cumprindo registrar que, com relação à remessa de Mandados de Prisão expedidos em caráter sigiloso haverá procedimento
eletrônico diferenciado) e com o recebimento de informações acerca do cumprimento destes Mandados ou
de seu recolhimento. Já estamos prosseguindo para a
fase de testes. Pretendemos, ainda este ano, iniciar o
funcionamento do sistema em caráter experimental e,
para tanto, será selecionada uma Vara Criminal piloto. O
CNJ vem acompanhando os trabalhos desta integração.
A ideia é que, quando esta integração estiver efetivada,
sejam outros Órgãos/Instituições convidados a aderir,
tais como SEAP, Justiça Federal e Polícia Federal.

mental para viabilizar,
dentro de sua competência,
o aprimoramento, a eficácia e rapidez da prestação
jurisdicional.

“

Recentemente, a Corregedoria Geral da Justiça apresentou a nova versão do FAC-WEB, que permite a
consulta, requisição e emissão de Folhas de Antecedentes Criminais online. Quais os benefícios que o
projeto vem possibilitando à Justiça?
Esta nova versão apresenta aperfeiçoamentos significativos em relação à anterior, como, por exemplo, a efetiva comunicação entre as Serventias do TJERJ e o IFP:
através da solicitação eletrônica da FAC, transmitem-se,
também eletronicamente, os dados processuais, permitindo a atualização do cadastro criminal estadual, inclusive quanto ao resultado dos processos. Com este sistema, não mais expedimos ofícios com tais finalidades e,
ainda, evita-se que haja digitação, pelo IFP, dos dados
informados, os quais são importados pelo sistema utilizado pelo Instituto. Assim, em suma, os benefícios são
os seguintes: substituição do papel pela via eletrônica,
comunicação online de dados e de resultados, atualização automatizada do cadastro criminal estadual e economia de tempo e de material.

A Juíza Adriana Moutinho ao demonstrar o funcionamento do sistema de Banco Nacional
de Mandados de Prisão ao Corregedor-Geral da Justiça, Des. Antonio José Azevedo Pinto

Vem sendo desenvolvida pela Corregedoria Geral
da Justiça e pela Presidência do Tribunal de Justiça
a integração entre o DCP( sistema de movimentação
processual) e o sistema utilizado pela Polícia CivilPOLINTER. Do que se trata e quais os benefícios desta integração?
A Corregedoria Geral da Justiça e a Presidência, juntamente com a PCERJ – Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro, estão desenvolvendo a integração entre o DCP
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Apresentação
A Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no biênio de
2011/2012, alcançou importantes resultados, implementou projetos de grande
reconhecimento, quebrou paradigmas, inovou, ousou, realizou. Cumpriu seu papel institucional de orientar, fiscalizar e prestar apoio a magistrados e serventias
de 1° grau. Foi além, co-regeu junto com a Presidência e demais setores do
Tribunal, incentivando a integração das equipes e o intercâmbio de ideias e soluções. Aproximou-se da sociedade, levando a Justiça à população, promovendo
cidadania e possibilitando que todos possam fazer uso dos seus direitos básicos.
Foi uma gestão que priorizou as melhorias e a celeridade processual, encontrou
soluções inteligentes para problemas antigos, fez da tecnologia e da comunicação aliados e parceiros e, especialmente, olhou para o social como um desafio a
ser vencido. A ideia de “gestão da justiça” possibilitou uma visão mais moderna e
eficiente de prestar a jurisdição. “Fiscalizar e zelar pela coisa pública, valer-se da
transparência de suas atividades e lutar pela ética em todos os serviços judiciais
são tarefas indelegáveis da Corregedoria”, lema que possibilitou ao Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Antonio José Azevedo Pinto, gerir com tanto
sucesso a administração da CGJ.
Diversas atividades foram desenvolvidas e muitos projetos puderam sair do papel. Destacaremos aqui os principais projetos de cada Diretoria Geral da Corregedoria, como forma de retratar um pouco do que foi feito nesses dois anos.
Confira as principais atividades desenvolvidas pela CGJ no biênio 2011/2012.
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Diretoria Geral de Fiscalização e
Assessoramento Judicial - DGFAJ
GEAP-C, Grupo Emergencial de Apoio Cartorário
O GEAP-C é um apoio aos cartórios que se encontram em dificuldade com acúmulo de tarefas e com
carência de servidores. A DGFAJ recebe os processos
administrativos referentes ao apoio do GEAP-C e os
encaminha ao Diretor da Divisão de Fiscalização para
designação do Coordenador (servidor lotado na DGFAJ),
equipe e data da inspeção inicial. A equipe comparece à serventia para inspeção inicial e formula relatório
que deverá conter, no caso de sugestão de atuação do
GEAP-C, a forma de atuação do grupo de apoio, especificando o escopo, a quantidade de serventuários, o
horário de atuação do apoio, o tempo de duração necessário e a meta mensal do grupo. Após aprovado o
relatório, o Diretor-Geral remete o processo administrativo ao Supervisor, que dará início aos preparativos de
implementação.
O Supervisor compõe o grupo de acordo com
as necessidades da serventia e designa o Monitor que
será o servidor responsável por cada equipe, que deverá manter contato com os Coordenadores, bem como
encaminhar, até o 3º dia útil do mês subsequente, o
relatório pertinente aos trabalhos realizados no mês anterior. Cada integrante de cada equipe deve cumprir 40
(quarenta) horas mensais.
Ao final do período definido para duração do
apoio, o Coordenador realiza relatório circunstanciado
das tarefas realizadas pelo grupo de apoio e pela serventia, encaminhando os autos devidamente instruídos
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ao Supervisor. O Supervisor
encaminha o processo administrativo ao Diretor-Geral da
DGFAJ para ciência do relatório e adoção das providências
que considerar necessárias. Os
autos permanecerão sobrestados por 90 (noventa) dias contados do término do apoio
para inspeção final. Feita a inspeção, o Coordenador
instrui o processo com o relatório final e o Diretor-Geral
avalia os resultados, encaminhando o processo administrativo aos Juízes Auxiliares da Corregedoria Geral da
Justiça.
A metodologia usada para identificar que uma
serventia precisa de apoio é a inspeção preliminar, que
ocorre quando a equipe da DGFAJ comparece à serventia antes da atuação do GEAP-C.
Atualmente o GEAP-C presta apoio a trinta e
uma serventias. No total, 156 serventias já receberam o
apoio do GEAP-C.
Reestruturação dos Serviços Auxiliares e Criação das
Centrais de Autuação e Arquivamento
A DGFAJ, no biênio em questão, contou com um
projeto muito interessante que é a Reestruturação dos
Serviços Auxiliares e a criação das Centrais de Autuação
e Arquivamento. Este projeto procura a unificação e a
otimização das rotinas afetas aos Avaliadores, Contadores, Depositários, Inventariantes, Liquidantes, Partidores
e Testamenteiro e Tutor Judicial. Já a Central de Autua-

ção prepara todo o processo inicialmente, autuando e
verificando custas, e a Central de Arquivamento atua
calculando as custas finais, dando baixa e arquivando
os processos, suprimindo essas rotinas cartorárias das
serventias.
Centrais instaladas:
• Centrais de Serviços Auxiliares da Capital em 2010
• Centrais de Serviços Auxiliares e Núcleos de autuação
de Niterói em 2011
• Centrais de Serviços Auxiliares e Núcleos de autuação
de Campos em 2011 além do Núcleo de arquivamento
do 6º NUR em Campos em 2012
• Centrais de Serviços Auxiliares e Núcleos de autuação
e de arquivamento de Duque de Caxias em 2012
• Núcleos de autuação e de arquivamento do 12º NUR
no Méier em 2012
• Núcleos de autuação e de arquivamento do 13º NUR
na Barra da Tijuca em 2012
Centrais a serem instaladas:
• Núcleos de Autuação, Arquivamento e Centrais de
Serviços Auxiliares da Comarca de Nova Iguaçu
• Núcleos de Autuação da Regional de Madureira
• Núcleo de Arquivamento e Centrais de Serviços Auxiliares da Comarca de Cabo Frio
• Núcleo de Arquivamento e Centrais Serviços Auxiliares da Comarca de Itaperuna
• Núcleos de Autuação, de Arquivamento e Centrais de
Serviços Auxiliares da Comarca de Volta Redonda
• Núcleos de Autuação, de Arquivamento e Centrais
Serviços Auxiliares da Comarca de São Gonçalo
• Núcleo de Arquivamento da Comarca de Niterói
• Núcleo de Arquivamento e Centrais Auxiliares da Comarca de Petrópolis

• Núcleo de Arquivamento e Centrais Serviços Auxiliares
da Comarca de Itaguaí
• Núcleo de Arquivamento e Centrais de Serviços Auxiliares da Comarca de Nova Friburgo
• Núcleo de Arquivamento e Centrais de Serviços Auxiliares da Comarca de Vassouras
A instalação das mencionadas Centrais objetiva
disponibilizar aos Magistrados a estrutura auxiliar necessária para uma boa prestação jurisdicional, contribuindo
para otimizar e organizar as tarefas das serventias.
Mandado Eletrônico
Durante o último biênio, a Corregedoria-Geral
da Justiça manteve seu foco no desenvolvimento contínuo das melhores práticas de gestão para proporcionar
às diversas Unidades Organizacionais o efetivo cumprimento da missão do Poder Judiciário. Nesse esteio,
foram privilegiadas adequações das rotinas de trabalho
embasadas por valores éticos e morais que objetivaram
dar maior transparência, celeridade e eficiência ao cumprimento das ordens judiciais.
Assim, surgiu o mandado eletrônico, que foi
formalizado pelo Provimento CGJ nº 65, publicado em
03 de setembro de 2011. “Pode-se afirmar que a informatização das Unidades Organizacionais do Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro proporcionou o
surgimento dos alicerces necessários ao projeto, e que
todas as Centrais de Cumprimento de Mandados e NAROJAs deixarão, em breve, de ser ‘ilhas isoladas’ para
integrar um conceito mais amplo de gestão administrativa” – como explica a Diretora-Geral de Fiscalização e
Assessoramento Judicial, Daniela Gonçalves Ferreira.
A responsabilidade ambiental também serve
de inspiração para o projeto, uma vez que deixarão de
ser impressas cartas precatórias nas serventias emitentes e também haverá considerável redução de documentos transportados pelos serviços de malote.
Em resumo, todas essas mudanças possuem
um grande objetivo: satisfazer o jurisdicionado com
uma prestação célere e adequada às suas expectativas, sem esquecer valores sociais como a auto-sustentabilidade.
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Diretoria Geral de Fiscalização
e Apoio às Serventias
Extrajudiciais -DGFEX
A matéria extrajudicial é, muitas vezes, estranha à rotina dos cidadãos. A Corregedoria, por
meio de sua Diretoria Geral de Fiscalização e Apoio
às Serventias Extrajudiciais (DGFEX), desempenha a
função de fiscalização e orientação dos serviços extrajudiciais, além de desenvolver projetos que aproximem o público de suas atividades.
Durante a gestão do Corregedor Des. Antonio José Azevedo Pinto, três projetos da DGFEX tiveram grande abrangência e destaque: o Projeto Pai
Presente, a Cartilha Extrajudicial e o sistema SEI-DE.
Pai Presente
O Projeto Pai Presente foi estabelecido
no Estado do Rio de Janeiro pelo Provimento CGJ
16/2012, derivado de normatização do Conselho
Nacional de Justiça (Provimento CNJ 12/2010).
Tendo em vista que o reconhecimento da paternidade é um direito consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem e que há um elevado índice de pessoas que têm a filiação incompleta

28

em seus registros de nascimento no Estado do Rio
de Janeiro, o Projeto Pai Presente foi vislumbrado
para a redução desses números, focando na redução do número de alunos com filiação incompleta.
A grande novidade do Projeto é que a iniciativa será dos juízes com competência registral.
Eles serão responsáveis por, gradativamente, intimar os responsáveis legais de todos os estudantes,
matriculados em escolas públicas e particulares,
para que haja uma tentativa de reconhecimento
de paternidade tardio. Os próprios juízes têm autonomia para definir as escolas a serem trabalhadas, definindo um cronograma para que todas as
unidades educacionais do Estado sejam atendidas.
Dessa forma, será reduzido substancialmente o
número de estudantes sem nome do pai em seus
registros de nascimento.
De maio a outubro deste ano, 26.342 estudantes de 2.898 escolas já foram atendidos pelo
Projeto. O reconhecimento espontâneo de paternidade foi verificado em 151 casos e foram iniciados
1.097 processos de indicação de paternidade. Em

6 meses de Projeto, nota-se que os resultados são
expressivos e espera-se que, em breve, todas as escolas do Estado possam fazer parte do Projeto Pai
Presente.
Cartilha Extrajudicial
Outro projeto da DGFEX com grandes benefícios para a população é a Cartilha Extrajudicial,
sobre os serviços notariais e registrais, com noções
básicas para o dia a dia do cidadão. Os assuntos
tratados na cartilha são de uso rotineiro, como por
exemplo, o procedimento necessário para celebração de um casamento civil, a documentação para
fazer um registro de nascimento ou para protestar
um título.
A cartilha está disponível na página eletrônica da Corregedoria Geral da Justiça e acessível para todos os usuários por meio do link http://
cgj.tjrj.jus.br/cartilhaextrajudicial. A divulgação da
Cartilha também ocorre por meio de palestras ministradas pela equipe da DGFEX em projetos sociais, com a distribuição de exemplares impressos,
e por cartazes em todas as serventias extrajudiciais
do Estado.
A Cartilha já está em sua segunda versão,
tendo sido redigida sob supervisão do Exmo. Juiz
Auxiliar da Corregedoria, Dr. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, e com a colaboração da ANOREG-RJ.
Sistema Extrajudicial Integrado
A DGFEX, contribuindo para o alinhamento estratégico do Tribunal de Justiça, idealizou e
gerencia o Sistema Extrajudicial Integrado (SEI),
um extenso projeto para a criação de um sistema
eletrônico unificado de controle da atividade extrajudicial, que permite o monitoramento da imensa

quantidade de atos praticados em todo o Estado,
dos valores legais recolhidos ao Fundo Especial do
Tribunal de Justiça, dos selos de fiscalização utilizados nos atos praticados e das informações referentes aos Serviços Extrajudiciais do Estado do Rio
de Janeiro.
O SEI vem sendo desenvolvido em módulos: o primeiro, Distribuidor Extrajudicial (SEI- DE),
foi concluído em março de 2011 e permite aos
Distribuidores Oficializados gerenciar os requerimentos de certidões, cadastrar os registros novos e
antigos de distribuição, visando agilizar a emissão
de certidões e automatizar a transmissão para o
Livro Adicional Eletrônico.
A inexistência de sistema informatizado
para atender ao Distribuidor Oficializado, fazia
com que as distribuições extrajudiciais fossem realizadas manualmente, desde a conferência detalhada, por funcionário, do bilhete de distribuição
e da GRERJ, até a anotação em livro próprio dos
dados constantes no bilhete de distribuição. Com a
implantação do novo sistema, o Distribuidor oficializado passou a contar com ferramentas que podem
auxiliá-lo no trabalho diário. Com o preenchimento
contínuo dos dados alimentando o banco, elimina-se a necessidade de consulta direta aos livros para
emitir as certidões. Com isso, as certidões podem
ser emitidas em tempo hábil e há maior controle,
por parte dos funcionários, sobre o que está sendo
requerido e sobre os prazos a serem cumpridos.
Outro módulo do SEI, por exemplo, envolve a criação do selo eletrônico de fiscalização, que
permitirá aprimorar o monitoramento e a fiscalização dos atos extrajudiciais, com a incorporação de
demandas tecnológicas atuais e futuras, eliminando custos e dificultando a ocorrência de fraudes. O
lançamento do piloto do novo selo eletrônico está
previsto para janeiro de 2013.
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Diretoria Geral de
Administração - DGADM
A Diretoria Geral de Administração destaca como principais ações nesse período:
• Melhorias no pré-cadastro de petições intercorrentes
– DEDIS/PROGER;
• Campanha DEDIS/PROGER – Quanto Mais Cedo Melhor;
• Reestruturação Física do DEDIS;
• Implementação da Guia de Remessa Eletrônica no DEDIS;
• Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento - DESOP;
• Projeto FAC-WEB (acesso às Folhas de Antecedentes Criminais através da internet) - DESOP;
• Projeto Digitação do Acervo Criminal do Estado (Convênio) - DESOP ;
• Projeto Polos Interdisciplinares - DIATI;
• Cartilhas - GRERJ Eletrônica e Custas Processuais - DICIN;
• Aquisição e Instalação de Call Center na DICIN;
• Projeto DESENVOLVER (em parceria com a DGPES/ESAJ)
– DGADM;
• Viagem Legal - DGADM e Consumo Consciente - DESOP;
• Conversando com o Corregedor - DGADM;
• Coral da Corregedoria - DESOP;
• Avaliação do SIGA/DGADM.
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E como principais projetos:
Projeto Desenvolver
Dando prosseguimento ao PROJETO DESENVOLVER, em 2012 foi oferecido o Curso “Gestão do
Estresse e Gestão de Pessoas em Serventias Judiciais”
para 200 Escrivães/REs, dividido em 05 turmas, capacitando ao final mais de 700 profissionais, concluindo-se,
assim, o Foco nº 1.
O planejamento do Foco nº 2 do Projeto – Capacitar as Equipes Cartorárias - teve início no 2º semestre de 2012, tendo sido realizadas 03 turmas e a 4ª turma ocorreu no período de 01/11/2012 a 29/11/2012.
O Projeto, que visa o desenvolvimento de competências gerenciais e comportamentais tanto para os
Escrivães e Responsáveis pelo Expediente como para
servidores que integram as Equipes Cartorárias esta em
fase de encerramento.

Implementação do SIGA
O Sistema Integrado de Gestão – SIGA compreende o conjunto de elementos inter-relacionados
de atividades com foco no planejamento, organização e verificação
constante de resultados, buscando melhorias contínuas. Todo o processo de trabalho é dividido em
rotinas administrativas (RAD) - documento que estabelece a forma de executar uma atividade ou procedimento de trabalho.
A Diretoria Geral de Administração – DGADM, que havia atingido os níveis básico (em 2010) e

planejado (em 2011), alcançou o nível mais elevado,
O GERENCIADO, neste ano de 2012.
Todas as Unidades vinculadas administrativamente à DGADM foram avaliadas: o Departamento de Suporte
Operacional – DESOP, a Divisão de Pessoal – DIPES, a Divisão
de Custas e Informações – DICIN e a Divisão de Apoio Técnico Interdisciplinar – DIATI. O Departamento de Distribuição –
DEDIS, como já é uma Unidade Certificada, não foi avaliado.
A Diretoria Geral de Administração - DGADM alcançou o Nível Gerenciado na avaliação do SIGA em 2012,
conforme o quadro evolutivo abaixo:

Secretaria de Apoio à Comissão de Erradicação do
Sub-Registro já beneficiou 5084 pessoas em
ações sociais e processos administrativos
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AÇÕES DO PROJETO
• Atendimento à população carcerária
• Atendimento aos abrigos de população de rua e abrigos de doentes psiquiátricos
• Interface com a comunidade escolar
• Atendimento às mães internas em Maternidades sem documentação
(parceria piloto em andamento com a Maternidade Carmela Dutra)
• Digitalização e indexação de acervo cartorário para agilizar e otimizar buscas de
Segundas vias de certidões de nascimento, bem como trazer celeridade às buscas
para instrução processual ações de registro tardio

NORMATIVAS IMPLEMENTADAS PELA COMISSÃO
• Criação da Comissão – 17/03/09 (Provimento 24/09)
• Elaboração do Projeto – Julho/09
• Nomeação dos integrantes – 07/08/12 (Portaria 34/12)
• Aprovação do Projeto como estratégico do PJERJ – 2011
• Edição de Atos Normativos
(Prov. CGJ 59/10, Prov. CGJ 60/10, Res. Conj. 03/10, Prov. CGJ 01/11, Prov. CGJ 19/11, Prov. 01/12)
• Palestra para Magistrados – 29/04/2011
• Capacitação para Servidores – 20/06/2011

Dados do Censo 2010
Total de Crianças
de até 10 anos s
em registro de
nascimento no
estado do
Rio de Janeiro: 31.425
Total de
beneficiados pelo
projeto da
Corregedoria: 5.084

Mutirões realizados em 2011

Mutirões realizados em 2012
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COPPD

NUJAC

ASCGJ

Gabinete da CGJ e divisões interligadas
O gabinete da Corregedoria Geral da Justiça (GBCGJ) e suas Assessorias
de Comunicação e de Projetos, assim como os setores interligados: Assessoria de
Normatização (ASCGJ), Secretaria do Núcleo dos Juízes Auxiliares (NUJAC), Comissão Permanente de Procedimento Disciplinar (COPPD) e Departamento de Apoio
aos Núcleos Regionais (DENUR) iniciaram o procedimento de implementação do
SIGA, Sistema Integrado de Gestão. O SIGA compreende o conjunto de elementos
inter-relacionados de atividades coordenadas mediante planejamento, organização
e verificação constante de resultados, buscando melhorias contínuas. Todo o processo de trabalho é dividido em rotinas administrativas (RAD), um documento que
estabelece a forma de executar uma atividade ou procedimento de trabalho.
As reuniões e treinamentos iniciaram em julho e, em novembro, todos os
setores já haviam conquistado além do previsto. Os cursos foram ministrados através da Escola de Administração Judiciária (ESAJ) com o fundamental apoio Diretoria
Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN).

34

GBCGJ

DENUR

implementam Sistema Integrado de Gestão
O objetivo final é a certificação NBR ISSO 9001, um certificado de qualidade reconhecidamente importante. O foco estabelecido pelo SIGA é a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade e o aumento da satisfação do
usuário. Tal iniciativa é de fundamental importância, não só para a organização
das unidades judiciais ou administrativas, como também a promoção da uniformização dos procedimentos, tendo sempre por fim a qualidade na prestação
do serviço.
“Tanto o Gabinete como os setores interligados - DENUR, ASNORM,
NUJAC, COPPD - atingiram o nível planejado após avaliação interna da DGDIN,
coroando o esforço dos funcionários da CGJ que, imbuídos pelo espírito de
equipe e em busca da excelência da prestação do serviço, tinham como meta
o nível planejado e, após a avaliação, atingiram o segundo nível graduado pela
DGDIN”, pontuou Geraldo Aymoré Junior, Chefe de Gabinete do Corregedor
Geral da Justiça.
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PERFIL
foram os lugares por onde passei aqui dentro. Uma convicção
que sempre apliquei a minha vida é que não devemos ficar
muito tempo no mesmo lugar. Quando se chega a um setor o
olhar é um, ao passar o tempo, o olhar se vicia. É interessante
para um gestor identificar as peças que possui e mexe-las da
maneira mais inteligente possível. O mais valioso para o gestor
não é ter os melhores funcionários em uma determinada atividade e sim ter os melhores funcionários que tenham múltiplas
habilidades. O gestor não pode ter somente um olhar. Por isso,
estou sempre em busca de olhares novos, de desafios.

Regineyde
Anete Reis
Secretária do Tribunal Pleno
e do Órgão Especial

Poderia nos contar como ingressou no Tribunal de Justiça.
Resolvi fazer a faculdade de Direito por um acaso,
pois inicialmente queria cursar História, mas acreditava que
no Brasil não ganharia dinheiro com a profissão, e que seria
um caminho muito árduo. Então optei pelo curso de Direito.
Ainda cursando a faculdade, fiz o concurso, em 1983, para o
Tribunal de Justiça, e fui aprovada. Na época, não havia o quadro único, então ingressei na Secretaria da Corregedoria Geral
da Justiça, onde fui lotada. Foi, então, meu primeiro e único
emprego. Gosto do que faço, do meu trabalho, e acredito que
seja realmente essa a minha habilidade como profissão. Não
saberia fazer outra coisa.
Em 30 anos como serventuária da justiça, já passou por
muitos lugares dentro do TJERJ?
Digo que sou igual a um caixeiro viajante. Muitos já
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Fale um pouco da sua trajetória dentro do PJERJ.
Iniciei na Secretaria da Corregedoria Geral da Justiça, pouco tempo depois fui para a 4° Câmara Criminal, onde
fiquei por muitos anos. Após fui Diretora do Departamento de
Pessoal da Corregedoria. Retornei para Câmara, dessa vez na
2° Câmara Cível e novamente voltei a CGJ, como Assessora
Supervisora e depois Diretora Geral da CGJ.
Após voltei para a 4° Câmara Criminal como Assessora de Órgão Julgador, ou seja, assessora de desembargador.
Permaneci lá de 1994 a 1997 e resolvi trilhar outro caminho,
novos ares. Ingressei em um curso sobre administração pública na Fundação Getúlio Vargas e pedi exoneração do cargo
em comissão. Fui trabalhar, então, na Comissão de Regimento
Interno, onde fiquei por dois anos. Foi um período muito feliz
e extremamente enriquecedor, pois aliado ao estudo sobre
administração pública, pude ter contato com toda a parte de
Regimento Interno. E o Regimento Interno é a bíblia de quem
trabalha na 2° Instância. E isso me deu a oportunidade de por
dois anos ler, reler, acompanhar as alterações e modificações,
e com isso adquiri muita experiência. Avalio ter sido o melhor
período profissional da minha vida.
Depois fui Diretora do Conselho da Magistratura por
oito anos e quatro administrações. Terminada a gestão do Desembargador Sérgio Cavalieri, fui nomeada Secretária da 13°
Câmara Cível. Lá tive a alegria de me familiarizar com novos
procedimentos, com novidades e avanços dos sistemas. Após
dois anos, o Desembargador Luiz Zveiter me convidou para
secretariar o Órgão Especial. E aqui estou há quatro anos.
Há alguma situação que poderia destacar como um grande desafio nesse período?
Uma das coisas que mais me orgulham na carreira
foi ter tido a oportunidade de atuar como assessora do desembargador Raul Quental, já falecido, em um processo muito complexo, rumoroso e de grande repercussão. Refiro-me
a ação penal originária, distribuída ao Desembargador Raul

Quental como membro do Órgão Especial, que versava sobre
corrupção ativa e passiva, com 54 acusados.
Poderia nos explicar, brevemente, como funciona o Órgão
Especial?
Em linhas gerais, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça, é um órgão judiciário de segunda instância, constituído de
25 membros, dentre eles o Presidente, os Vice-Presidentes, o
Corregedor-Geral da Justiça. Metade das vagas é provida por
antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno.
Além de ser um órgão julgador tem também o poder de aprovar as resoluções que irão nortear os trabalhos da administração. É um órgão de muita força e poder quando se trata de
matéria administrativa, podendo inclusive, mudar a estrutura
do TJERJ, por exemplo.
Como é o dia a dia de um Secretário do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça?
O secretário do Órgão Especial vive levando sustos,
e não há uma rotina pré-estabelecida. Claro, há sempre uma
preparação, mas nem sempre se consegue cumprir a agenda.
A sessão do OE ocorre às segundas-feiras, então o dia que
mais se trabalha é o dia útil que antecede a sessão, ou seja, as
sextas. Essencial se ter disciplina e estar sempre disponível para
que os membros do Órgão possa encontrar o secretário com
facilidade.
O dia a dia é de muito trabalho. O Órgão Especial
tem uma estrutura imensa, equivalente às atribuições de cinco
câmaras. Os processos do OE, diferentemente do administrativo, não são processos finos e sim volumosos, muitos com mais
de 20 volumes. Além disso, os autos têm por característica a
grande repercussão externa, já que os desembargadores julgam matéria constitucional e leis que vão reger a vida dos cidadãos cariocas. Antes de tudo, o secretário do OE precisa ser
uma pessoa cuidadosa, preocupada. Falar somente o necessário, e ser zeloso com o pouco que fala e com o que escuta. O
OE é um órgão técnico e não um órgão político. Tudo que se
faz precisa ter zelo e disciplina.
Além disso, o secretário do Órgão Especial é também
secretário do Tribunal Pleno, órgão que reúne os 180 desembargadores do TJERJ, sendo uma das suas atribuições eleger as
administrações do TJ.
Como são feitas as votações no Tribunal Pleno?
Essa é uma área que felizmente muito se evoluiu de
um tempo para cá. Antes as sessões do Tribunal Pleno eram
muito longas, pois eram feitas por meio de urnas cedidas pelo

Tribunal Eleitoral. Podemos imaginar um colégio eleitoral composto por 180 membros, sendo a votação feita um a um por
vez. Todos tinham que se levantar, assinar o comparecimento
e votar. Na gestão do Desembargador Luiz Zveiter, o procedimento de votação foi alterado, passando a ser a votação
eletrônica com o uso de aparelhos chamados de token. Cada
desembargador tem seu token, permitindo que a votação seja
simultânea, bastando apenas apertar alguns botões para votar. Hoje uma votação no Pleno, leva no máximo cinco minutos, inclusive para proclamar o resultado.
O processo eletrônico já chegou ao Órgão Especial?
Não só chegou como também a Secretaria do
Órgão Especial é a primeira secretaria a digitalizar todos
os processos na íntegra, procedimento feito no próprio
setor, sem a necessidade de encaminhamento do auto a
central de digitalização. Após, é indexado e ao ser incluído
em pauta, já se torna eletrônico, virtual, deixando de ser
físico. Cada desembargador visualiza o processo na tela do
computador no dia da sessão e previamente pelo portal da
intranet no site do TJ. Assim, 20 volumes de um processo
se resumem a um arquivo de computador. A primeira sessão com procedimento eletrônico aconteceu em novembro.
Ao longo desses anos, qual a mudança mais significativa no Tribunal de Justiça, em sua opinião?
Sem dúvida, a tecnologia, o avanço da informática. Esse progresso impôs que nos atualizássemos, e foi realmente uma imposição, pois sem a reciclagem constante
e a busca por novos aprendizados e aperfeiçoamentos não
conseguiremos acompanhar tantos avanços.
Quais são seus planos futuros?
Não faço planos, mas estou convicta que nesses
quatro anos no Órgão Especial já contribuí com o que
poderia aqui. Temos que ter a humildade de reconhecer
nossos limites. Depois de tantos anos de Tribunal, já ouso
dizer que sou uma “pré-aposentada”. O tempo é inexorável, imutável. O OE é uma secretaria muito grande, muito
complexa e que precisa de um gestor que se motive o tempo todo para também motivar a equipe. Tenho planos em
relação às minhas próximas férias!! Acho muito importante para o servidor tirar férias. Eu tiro férias religiosamente, e
ao pé da letra, pois uma das coisas que mais gosto de fazer
é peregrinação. Já fiz o Caminho de Santiago, muitos Santuários, uma longa viagem à Turquia e a Israel. A próxima
será para o Tibet.
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ARTIGO

As Turmas Recursais do
Estado do Rio de Janeiro
Por

Paulo Roberto Sampaio Jangutta
Juiz Titular do VII Juizado Especial Cível e
Coordenador das Turmas Recursais do PJERJ

A

s Turmas Recursais foram criadas no ano de
1996, através da Lei 2.556/96, e, desde essa
data, são destinatárias de todos os recursos
inominados das sentenças proferidas nos Juizados Especiais, além de outras ações originárias, incidentais e
conflitos de competência.
No ano de 2011, as Turmas julgaram o impressionante número de 100.000 (cem mil) recursos,
e há uma previsão da controladoria do TJ/RJ de que no
presente ano serão julgados o total de 120.000 (cento
e vinte mil) novos recursos.
Diante desse cenário, houve a necessidade de
estruturar o funcionamento, a composição e a atuação
dos Juízes nas Turmas Recursais do Estado do Rio de
Janeiro, de modo a dar efetividade ao direito de acesso
à Justiça (Art. 5º da CRFB/88) e atender aos anseios da
sociedade.
Contemporaneamente, os Juízes em atuação
no Sistema dos Juizados já não se preocupam com a
acessibilidade, mas sim com o que fazer com a enxurrada avassaladora de demandas que atingiu todo o
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sistema, hoje na ordem de quase 100% de aumento
na distribuição de ações, principalmente provenientes
da relação de consumo.
Esse aumento ocorrido no sistema criou a
necessidade de elaboração de uma Política Judiciária
voltada para a administração da grande massa de demandas.
No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, existem cinco Turmas Cíveis, duas Criminais e
uma Fazendária. Cada Turma é composta por quatro
integrantes titulares, sendo três Juízes de entrância especial e um da comum, mais quatro suplentes.
A atuação do Juiz na Turma deve considerar,
primeiramente, o grande número de recursos. Assim,
se faz necessário que os integrantes da Turma tenham
ciência dos aspectos legais e práticos do julgamento em órgão colegiado, que muito se difere
do julgamento monocrático.
O Juiz da Turma deve abrandar sua convicção pessoal em prol da maioria dos componentes do julgamento. Muitas vezes, o magistrado deve renunciar ao seu entendimento em torno
de determinada lide e verter para a maioria que
“uniformizou entendimento” nas reuniões de Juízes da Turma. A modernidade recomenda não se
votar vencido. O voto é da maioria, devendo haver tão somente ressalva de posicionamento, até
porque a posição vencida é inócua, na medida
em que não há previsão, no sistema, de embargos infringentes.
É importante, quanto ao mandato dos
Juízes da Turma, que não ocorra solução de
continuidade na atuação do Conselho Recursal
como um todo, de modo a não se prejudicar o “fim
da linha” na tramitação do processo perante o siste-

ma dos Juizados. A sugestão de se manter, por certo
período, parte dos Juízes das Turmas para que possam
transmitir sua experiência aos recém designados, através da transferência de “know how”, também traz, de
certa forma, segurança jurídica, pois o rompimento por
completo criaria instabilidade e fomentaria a faculdade recursal.
O assoberbamento da Justiça recomenda,
sempre que possível for, a adoção de métodos mais
céleres e efetivos para a solução dos conflitos. E a atuação do Juiz da Turma é decisiva na concretização de
uma política judiciária voltada para a administração
da grande massa de demandas.
Em virtude da enxurrada avassaladora de processos, hoje na ordem de quase 100% de aumento
na distribuição de ações, principalmente provenientes
da relação de consumo, a atuação dos Juízes na Turma Recursal deve ser voltada para a rápida e eficiente
solução dos conflitos apresentados, de modo a promover a pacificação social e consolidar a importância dos
Juizados Especiais e das Turmas Recursais no Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.
Com o rito processual mais célere e calcado
na oralidade, de instalações mais próximas dos jurisdicionados, de procedimentos e princípios que visam,
principalmente, à facilitação do acesso à Justiça, as
Turmas Recursais, inseridas no sistema dos Juizados,
vêm se mostrando totalmente adaptadas ao atual anseio da sociedade. Fácil, ágil, acessível e efetiva são
adjetivos que podem perfeitamente ser atribuídos a
esse órgão da Justiça.

Dr. Paulo Roberto Sampaio Jangutta também é
idealizador do projeto “Simulado Recursal” da
Associação dos Magistrados do Estado do Rio
(Amaerj) em parceria com o Tribunal de Justiça.
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Universitários participam
de Turma Recursal Simulada
O projeto “Simulado Recursal” da Associação dos Magistrados do Estado do Rio (AMAERJ) em
parceria com o Tribunal de Justiça, realizou sua 3ª
edição. Idealizado pelo Juiz Titular do 7º Juizado Especial Cível e Coordenador das Turmas Recursais, Dr.
Paulo Roberto Sampaio Jangutta, oferece aos universitários a oportunidade de vivenciar a experiência no
Judiciário.
Nessa edição, participaram 16 alunos do 6º
período da Universidade Salgado Oliveira (Universo)
do campus São Gonçalo. A sessão foi presidida pelos
Juízes Paulo Roberto Sampaio Jangutta; Simone de
Araújo Rolim, da 24ª Vara Cível da Capital e membro
da 1ª Turma Recursal; e Paloma Rocha Douat Pessanha, do 1º Juizado Especial Cível de Nilópolis e componente da 3ª Turma Recursal. Os alunos atuaram
como advogados de defesa e acusação em processos
das áreas cível e criminal.
O magistrado Paulo Roberto
Sampaio Jangutta explicou como o projeto
foi iniciado: “A ideia
surgiu a partir de um
projeto já antigo no

Uma das alunas de
direito na sustentação de
um recurso durante a Turma
Recursal Simulada e o Juiz
Paulo Roberto Sampaio
Jangutta
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Tribunal, chamado de ‘Juri Simulado’, e a partir daí
criamos, em parceria com a AMAERJ, a Sessão Simulada da Turma Recursal. Os alunos de direito podem
participar um pouco do dia a dia da Justiça, além de
aprender e praticar técnicas de retórica, persuasão,
treinar adequação do fato à norma, o exercício da
postulação em juízo e a sustentação do recurso na
sessão. É uma oportunidade para o aprendizado que
irá se tornar grandiosa ferramenta para a vida profissional”. O Juiz, mestre em direito, entretanto afastado das salas de aula para se dedicar a magistratura,
considera importante o contato com os universitários: “O acadêmico vem ávido pelo aprendizado e
acredito ser essa também uma forma de acesso à
Justiça, não na faceta de prestar jurisdição, mas sim
de proporcionar o entendimento do funcionamento
da Justiça na prática”.

TEMA EM DESTAQUE
1- Atitude, principal componente da competência re-

Breve resumo sobre
Competências do

lacionada com “querer ser e querer agir”; é o que dá
distinção aos profissionais como um dos indicadores
de impacto: o conjunto de atitudes agregadas à sua
ação cotidiana. 2- Conhecimento, indicador de
competência; trata-se de um conjunto de informações que o indivíduo armazena e que lança
mão quando precisa; 3- Habilidade: o exercício da habilidade se manifesta quando usamos o
conhecimento de forma adequada e é capaz de
refletir em benefício para a coletividade na qual o
profissional está inserido.
Reportando-me à situação do servidor
que em condições limitadas de trabalho, por se
encontrar em readaptação funcional, experimenta a credibilidade recíproca entre o líder e a equipe de trabalho afeta
à sua lotação, bem como é reconhecido e valorizado no desempenho de suas potencialidades, até mesmo participando
de decisões que afetam seu trabalho, bem como percebe
que não há favoritismo para um funcionário em detrimento de outros, certamente contribuirá para o atingimento dos
objetivos da Instituição.
A chefia imediata como “gestor equalizador” exerce papel de suma importância no ambiente de trabalho, mais
especificamente quando diz respeito à compreensão das diferenças individuais. É como uma via de mão-dupla: gestor
delega atividades condizentes com a capacidade do servidor
e o mesmo responde frente às suas possibilidades funcionais, consciente de que é capaz de agregar valor à equipe
com as competências funcionais que possui.
Gerir competências do servidor readaptado implica
em destacar o conhecimento que o mesmo possui, a partir
da ação empreendida pelas suas atitudes, proporcionando
integração entre as pessoas envolvidas nos processos de trabalho da equipe, objetivando um resultado impactante tanto
no aspecto individual quanto organizacional, favorecendo o
alcance dos objetivos institucionais.
Sinalizando ainda que a Visão da Corregedoria Geral da Justiça é ser reconhecida pela qualidade e excelência
na prestação dos serviços, o servidor readaptado comprometido com o Poder Judiciário, poderá desempenhar suas
funções, seja em serventia judicial como em área administrativa, objetivando melhoria contínua pessoal, porque estará
exercendo atividades inerentes à sua limitação funcional,
como mão de obra disponível, como também para
a Instituição, com o foco no usuário, contribuindo
para a efetividade da prestação jurisdicional.

Servidor
Readaptado
O conteúdo do resumo tem por objetivo trazer uma reflexão ao
leitor sobre o tema: competências do servidor readaptado, ressaltando a importância da matéria para o gestor que recebe um
servidor quando precisa desempenhar suas atividades funcionais
com respaldo no benefício da readaptação prevista no Decreto
2479/79 (Regulamento) nos artigos 50 e 51 – Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, para o
próprio servidor beneficiado, como também para a equipe
daquela Unidade Organizacional onde o mesmo estiver lotado.
A readaptação vai ocorrer quando o servidor público sofrer uma diminuição na sua capacidade laborativa
que não seja grave a ponto de justificar aposentadoria. A
readaptação como forma de provimento derivado em cargos
públicos pode ocorrer com a diminuição dos encargos do
servidor. Poderá ser em caráter temporário ou definitivo, por
motivo de saúde ou incapacidade física, após confirmação,
por junta médica, da restrição da capacidade funcional, por
doença ou por deficiência física e/ou mental.
Competência é definida como o saber agir, implicando em integrar, transferir habilidades, conhecimentos,
recursos que agreguem valores à organização e valor social
do indivíduo. É o conjunto de habilidades, conhecimentos e
atitudes de um indivíduo com flexibilidade suficiente para intervir adequadamente nas diferentes realidades vivenciadas
por ele, contribuindo para uma atuação de destaque.
Dentro de um contexto de compreensão entre o
gestor e o servidor readaptado, pode este último desempenhar suas funções com eficiência, eficácia, alcançando efetividade, através de atitudes, conhecimento e habilidades,
pertinentes à sua limitação funcional, gerando resultados
efetivos, contribuindo de forma real com a equipe da Unidade Organizacional em que estiver lotado.
Descrevendo uma aliança com o servidor e suas
competências, destacamos três expressões importantes:

JANETE SANGIACOMO é Assessora do
Corregedor-Geral da Justiça do PJERJ

A importância da

comunicação
assertiva
para uma
gestão eficiente

Q

uando o assunto é gestão de pessoas, a comunicação
assertiva é um tema muito caro aos gestores dada
sua importância pelos benefícios que leva às relações
pessoais e profissionais travadas corriqueiramente.
Na visão de Peter Drucker 1 , “sessenta por cento
de todos os problemas administrativos resultam da ineficácia da comunicação” (defeito da comunicação - emissão da
mensagem e sua interpretação). Por esse motivo, achamos
útil fazer uma pequena digressão sobre a matéria, tentando
mostrar a importância do uso da assertividade como fator de
diminuição das incidências dos defeitos da comunicação e
do conflito por eles gerados nas relações interpessoais.
Com as transformações impostas à sociedade pelo avanço tecnológico, passamos a conviver com
uma gama muito grande de informações que, através
dos mais diversificados canais, são repassadas a uma
infinidade de pessoas com diferentes personalidades,
culturas e experiências de vida.
A globalização que estabelece essa conectividade
entre os povos e amplia suas possibilidades de comunicação
faz surgir maior interdependência entre as pessoas, trazendo,
consequentemente, grande número de conflitos.
O conceito clássico do processo comunicativo atesta que a comunicação dá-se entre uma fonte (emissor) que
emite uma mensagem por meio de um canal para um receptor. Esse, por sua vez, reage, fornecendo feedback para o
emissor da mensagem acerca da informação inicial.
Embora simples esse processo, muitas vezes não se
mostra suficiente para estabelecer a comunicação entre seus
personagens, pois pode sofrer a interferência de diversos outros elementos (internos e externos) que tendem a alterar
o sentido do conteúdo que o emissor pretendia comunicar,
impedindo a perfeita compreensão da mensagem.
Assim sendo, para dar-se início a um processo de
comunicação, é necessário que o emissor saiba precisamente

42

qual a sua intenção, ou seja, o que deseja transmitir e aonde
quer chegar, pois, dependendo de sua vontade, deverá usar
a linguagem adequada para a condução da sua mensagem.
Etimologicamente, o termo assertividade tem origem no latim afirmare, tornar firme, confirmar e declarar
com firmeza. Entretanto, mencionado termo tem sido compreendido não apenas como um comportamento, mas como
uma filosofia de vida, eis que demonstra a posição que determinado indivíduo adota perante a vida, tendo como objetivo alcançar melhorias nas relações e promover soluções
“ganha-ganha” aos seus relacionamentos interpessoais.
A comunicação assertiva é um facilitador das relações humanas porque impede o “mal entendido” que,
comumente, corrói a percepção do interlocutor, impossibilitando a correta compreensão da mensagem transmitida.
Dessa forma, temos que comunicação assertiva é dizer a coisa certa, da forma certa, na hora certa,
no local certo, para a pessoa certa. Essa realidade será
por nós vivenciada quando, nas relações interpessoais,
conseguirmos expressar nossos sentimentos, pensamentos, vontades ou necessidades, de forma honesta, direta
e sem violar os mesmos direitos dos outros, bem como,
quando falarmos sobre o comportamento do outro que
causou o conflito, expressando, clara e objetivamente, a
modificação que desejamos ver realizada.
Assim atuando, perceberemos que os vilões da assertividade – insegurança, medo, agressividade, submissão
– serão por nós superados, porque estaremos valorizando
nossa autoestima, compreendendo os processos de percepção e expressão das ideias, bem como os sentimentos
que permeiam as relações, construindo, como consequência,
nossa capacidade de desenvolver e adotar uma
nova atitude pessoal e profissional.
1

Peter Ferdinand Drucker (Viena, 1909 – EUA, 2005), consultor
administrativo considerado o pai da administração moderna.

ALESSANDRO BORGES VALENTE é Diretor-Geral de
Administração da CGJ
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eite Derramado, ou ainda poderia ser derradeiro? É
um romance intimista de primeira grandeza, escrito
em 2010 por Chico Buarque, e que no tocante ao
fluxo de consciência e ao trabalho de linguagem que o
autor emprega ao longo do romance lança-nos a uma
vertiginosa e empolgante trama.
A leitura pode ser uma experiência de transcendência, em geral a história pode nos levar a caminhos diversificados, e este livro faz mais. Consegue nos levar por
momentos históricos, lugares e situações multifacetadas.
Tudo se dá no âmbito da linguagem, é por ela
que recebemos todas as nuances lançadas abertamente
aos olhos do interlocutor que, confuso diante de tanta
luz, acaba por se sentir cego.
A dor ora evidenciada em Eulálio, ora na família decadente, mantém a trama movediça ante seu
molejo linguístico. Existe uma relação com a doença de
Eulálio que torna o ambiente hospitalar algo hostil, mas
também necessário. A própria doença é um personagem que ataca, envolve e permite outros personagens
entrarem e saírem da trama. As relações familiares ou
amorosas se concretizam inapelavelmente diante dessa
linguagem que machuca o ato da leitura ao ver tanto
desejo reprimido e aflorado, tão convulso e sóbrio. Esse
desejo reprimido e deflorado que o move e o dilacera
faz com que a literatura de palavras entrecortadas seja
cada vez mais delirante.
Eulálio, o narrador cujas palavras surgem no
fluxo da consciência, é o vértice pelo qual todas as
outras relações se fundamentam, ainda que de forma
alheia ou ao menos que pareçam alheia. A figura do pai
de Eulálio é a representação do pai admirado e temido,
mas cujas regras de moral e costumes não deveriam ser
seguidas. Tais regras se impõem à mãe seja pela dor,

piedade ou ainda pela obrigatoriedade submissa da
mulher do século XIX.
Os desejos de Eulálio sob tutela da doce Matilde que também é ingênua e voluntariosa mantém seu
homem de instintos aflorados submetidos aos ditames
da mulher.
Ele não pretende privar-se da essência do seu
ser e jura ter apenas nela todos os desejos que teria por
todas as mulheres.
A dúvida da liberdade ou da prisão, as ressalvas
à alegria, a contraposição de idéias que emergem todo
o tempo do discurso vigoroso de um velho decadente é
também o discurso do jovem das reminiscências de uma
narrativa que está longe de ser linear e que embora a ordem dos fatos possa ser depreendida, faz com que o leitor
precise se esforçar para perseguir as lembranças de Eulálio
sem perdê-lo de vista ou ficará à margem da narrativa.
O estilo da prosa de Leite Derramado é dos mais
elegantes e elevados, é patente o cuidado e a meticulosidade na escolha das imagens que se atropelam durante a narrativa, a construção das frases prima pela inovação que se
dá no modo elíptico com que o narrador se expressa, nesse
fluxo de consciência terrível e assustador que, por meio de
meias-palavras, mostra grandes atrocidades cometidas em
sua Odisséia às avessas.
Tudo é notável em sua vida, a voz do narrador é
irônica, amarga, amável e convincente. Não fosse ele tão
bem-humorado, poder-se-ia dizer que era um tipo de Bentinho, o Dom Casmurro. É uma obra provocadora que foge à
ditadura da razão e mergulha em nossa necessidade de experiências romanescas e imaginativa.
LIVIA MARINHO LESSA BARBOZA é Chefe de
Serviço da Secretaria de Apoio à Comissão para
Erradicação do Sub-Registro da CGJ e
Professora de língua portuguesa

JUS CULTURAL

POP ART
O conceito de “Pop Art” pode ser ainda desconhecido por algumas
pessoas, mas certamente essas pessoas, em algum momento, já viram
a reprodução multicolorida de Marilyn Monroe, Elvis Presley ou Mickey
Mouse, criada pelo artista americano Andy Warhol.
Rejeitado pelos defensores da arte academicista e cultuado pelos
mais desprendidos das regras e conceitos acadêmicos, Pop Art é um movimento artístico que se fortaleceu no final dos anos 1950, e tem como
principal característica a crítica ao consumismo da sociedade capitalista.
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A Pop Art surgiu entre o Reino
Latas de refrigeranUnido e os Estados Unidos, no
te, embalagens de aliinício dos anos 1950, quando
mentos, panfletos de
o artista e crítico inglês Lapropagandas, imagem
wrence Alloway usou esta node artistas, dentre oumenclatura para designar os
tros objetos, serviam
produtos da cultura popular
de base para a criação
da civilização ocidental, prinartística desse período.
cipalmente os produtos origiOs artistas se aproprianários dos Estados Unidos.
vam e aplicavam um
Os artistas desse monovo conceito a esses
vimento utilizavam em sua
objetos, utilizando coarte elementos gerados pela
res intensas e brilhansociedade industrial, fazendo,
tes, através da serigraassim, críticas de modo irônico
fia, colagem e outras
ao bombardeamento da societécnicas.
dade pelos objetos de consuOs artistas que se
mo. No entanto, ao mesmo
destacaram nesse moChe Guevara foi uma das personalidades que teve
seu
rosto
reproduzido
em
série
por
Andy
Warhol
tempo em que criticavam os
vimento são: Lawrence
produtos massificados através
Alloway, Andy Warhol,
da indústria cultural (expressão criada pelos filósofos Roy Lichtenstein, Peter Blake, Wayne Thiebaud, Jasper
Adorno e Horkheimer para analisar a produção e fun- Johns. No Brasil, os artistas que tiveram influência da
ção da arte na sociedade capitalista), era nesses pro- Pop Art são: Antonio Dias, Rubens Gerchman, Claudio
dutos que buscavam inspiração.
Tozzi, entre outros.

Andy Warhol
“Sempre suspeitei de que estava a ver
televisão em vez de viver a minha vida.”
Um dos principais artistas do movimento da Pop
Art, o americano Andy Warhol, nasceu na Pensilvânia, em
6 de agosto de 1928. Graduou-se em Design na Universidade Carnegie Mellon. Logo após, mudou-se para Nova
Iorque e começou a trabalhar como ilustrador de importantes revistas, como a Vogue, Harper’s Bazaar e The New
Yorker. Ganhou diversos prêmios como diretor de arte durante sua carreira como artista gráfico.
Sua primeira mostra individual aconteceu em
1952, composta por desenhos baseados na obra de Truman Capote, e foi exposta em diversos lugares durante os

anos 1950, incluindo o MOMA, Museu de Arte Moderna,
em Nova Iorque.
Nos anos 60, Andy Warhol aderiu ao movimento
da Pop Art e marcou seu nome na história da arte. Envolveu-se também, com o cinema e a música, tornando-se
um artista multimídia. Seus filmes são clássicos do gênero
underground. No cenário musical, Warhol produziu uma
das bandas mais importantes do rock and roll, a banda
Velvet Underground, liderada pelo ex-vocalista Lou Reed.
Andy Warhol morreu em Nova Iorque, no ano de
1987, aos 59 anos de idade.
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1- O Corregedor-Geral da Justiça, Des. Azevedo
Pinto, no lançamento da cartilha “Direitos e Deveres do Consumidor”, de parceria do TJERJ e Organizações Globo.
2- Para comemorar o Dia do Servidor aconteceu no
Teatro Carlos Gomes, a apresentação do ator Paulo Gustavo, com o espetáculo de stand up comedy
“Hiperativo”, reunindo cerca de 600 servidores.
3 - Os Desembargadores Cláudio Dell´Orto, Antonio José Azevedo Pinto, Norma Suely Fonseca
Quintes, Manoel Alberto Rebelo dos Santos, Presidente do TJERJ, Helena Maria Cisne, Presidente do
TRF 2° Região e o Des. Luiz Fernando Ribeiro de
Carvalho, no Encontro dos Presidentes de Tribunais
de Justiça.
4 - O Corregedor-Geral da Justiça, Des. Azevedo
Pinto, ao lado do Subsecretário de Saúde, Pedro
Palheiro.
5 - Reunião do Sistema Integrado
de Gestão, SIGA, no gabinete do
Corregedor. Cleisa Maria Cantuário, Flavio Hermes da Silva, o
Corregedor-Geral da Justiça, Des.
Azevedo Pinto, Bruno Silva Góis,
Janete Sangiacomo e Geral Aymoré Junior.
6 - A equipe da Diretoria de Fiscalização e Assessoramento Judicial
comemora a recertificação do Sistema de Gestão da Qualidade.

11- O Chefe de Gabinete da CGJ, Geraldo Aymoré Junior, parabeniza a equipe da 2° Vara Criminal de Cabo Frio, pela qualidade na prestação
jurisdicional.
12- O Diretor-Geral da DGADM, Alessandro Borges Valente, com a responsável pela avaliação do
Sistema Integrado de Gestão, Danielle da Cunha
Martins Ribas, Diretora do Departamento de Auditoria (DEAUD), o RD da DGADM Oldemar Bandeira Lopes Junior e Lindinalva Aguiar Pavanelli, Diretora do Departamento de Suporte Operacional, na
finalização para o nível gerenciado do SIGA.

GALERIA DE
FOTOS

7- Reunião entre Associação dos Registradores de
Pessoas Naturais (ARPEN-RJ) e a Diretoria Geral de
Fiscalização Extrajudicial (DGFEX).
8 - O Chefe de Gabinete da CGJ, Geraldo Aymoré
Junior, com André Protásio, Guilherme Gantert, Miguel Torres, Miguel Braga e o Diretor da DGADM,
Alessandro Valente durante o III encontro de Corais.
9 - O Juiz Fabio Costa Soares e o Chefe de Gabinete da CGJ, Geraldo Aymoré Junior durante a
inauguração das Centrais Especiais da Comarca de
Cabo-Frio.
10 - A equipe do Juizado Especial Cível de Cabo-Frio com o Juiz Fabio Costa Soares e o Chefe de
Gabinete da CGJ, Geraldo Aymoré Junior, após
serem parabenizados pelos excelentes resultados.
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13 - Mais um mutirão realizado pela CGJ. A Juíza
Auxiliar da CGJ, Dra. Valéria Pacha, o Diretor da
DGFAJ, Paulo Pacheco, o Corregedor-Geral, Des.
Azevedo Pinto e o Juiz Auxiliar da CGJ, Dr. Arthur
Eduardo Magalhães Ferreira.
14O Presidente da OAB-Niterói, Antônio
José Barbosa, e o Corregedor-Geral, Des. Azevedo Pinto, durante uma reunião.
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