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PREÂMBULO
Este caderno reúne fatos, notícias, fotos e
depoimentos de pessoas afastadas da vida profissional por uma
aposentadoria, no mais das vezes compulsória, que os classifica
de “idosos”, até amparados por legislação específica.
Estas pessoas, além de demonstrarem elevado
espírito humanitário e consciência cívica, vieram provar que a
mente não tem idade. Não enruga, não envelhece.
A passagem do tempo, que antigamente era
aguardada e assumida com orgulho, por representar a
Sabedoria, hoje é muitas vezes observada com preocupação,
porque significa o fim próximo da vida útil.
Mas o avançar da idade traz, de fato, a Sabedoria.
Basta saber adaptá-la à época e às circunstâncias em que se vive.
É o que está consignado nas páginas que seguem.
O exemplo de um Grupo de Magistrados que, regido por uma
Sabedoria germinada e cultivada ao longo do exercício de suas
funções, provou: o cérebro é o senhor e não o servo do corpo.
Há muito que extrair e aplicar destes cérebros
postos a serviço do Judiciário Paulista pelos componentes da
entidade a que todos se estão habituando a chamar
simplesmente GAJ.
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PRIMEIROS PASSOS...
Em janeiro de 2010, alguns Desembargadores aposentados
decidiram trocar o ostracismo e ociosidade da aposentadoria por união e
trabalho em favor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a que
haviam já dedicado a maior parte do curso da existência.
Eram mentes repletas de ideias, de cultura e de agudeza de
espírito, cientes do quanto ainda podiam fazer em prol da Corte onde se
desenrolara a vida profissional abandonada compulsoriamente e onde,
afinal, amealharam a experiência e o conhecimento jurídico que a
inatividade ameaçava dissipar.
Ao dinamismo que os impulsionava aliaram-se informações
sobre Comarcas como São Luiz do Paraitinga, vitimada por enchente que
devastou a cidade e causou no Forum estragos quase irrecuperáveis. Em
alguns locais havia problemas de ordem administrativa, a comprometer o
fluxo dos trâmites processuais. A situação, por vezes, dizia respeito à
carência de funcionários ou mesmo de magistrados, em proporção ao
volume de feitos. Em segundo grau, por outro lado, inúmeras
movimentações e mesmo aposentadorias vinham dando causa a um
crescimento incontido da pauta de julgamento.
Reunidos na Associação Paulista de Magistrados que,
representada por seu Presidente, Desembargador Paulo Dimas de Bellis
Mascaretti, lhes deu todo o respaldo, os desembargadores se propuseram,
então, a oferecer colaboração capaz de atenuar as dificuldades acenadas e
contribuir também para dar fim à morosidade processual geradora de
tantos e injustos assaques contra o Judiciário Paulista. Não de forma
aleatória e oficiosa, mas sim com amparo legal e mediante estrutura e
organização funcional.
Com fundamento nas disposições da Resolução nº 285/2006,
foi criado um “PLANO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO”, aberto a adesões
de todos os magistrados aposentados de Primeiro e Segundo Graus
dispostos a participar do inédito empreendimento, que recebeu a
expressiva designação de GRUPO DE APOIO AO JUDICIÁRIO – GAJ.

PARTICIPANTES DA CRIAÇÃO DO GAJ
E COMPONENTES DO QUADRO DIRETIVO
Sob a Presidência do Desembargador GILBERTO PASSOS DE
FREITAS e tendo como Secretário Geral o Desembargador LAÉRCIO
LAURELLI e como Coordenador de Apoio das Execuções o
Desembargador SÍLVIO MARQUES NETO, tomaram parte na Reunião
Inaugural de 13 de janeiro de 2010, os seguintes Desembargadores:

ALBERTO ANTONIO ZVIRBLIZ
AMÉRICO IZIDORO ANGÉLICO
ANTONIO RAPHAEL DA SILVA SALVADOR
AUGUSTO AMARAL MELLO
CARLOS ALOYSIO CANELLAS DE GODOY
CARLOS ROBERTO PETRONI
JOSÉ EMMANOEL FRANÇA
JOSÉ GERALDO DE JACOBINA RABELLO
LUIZ ANTONIO OLIVEIRA RIBEIRO
MANOEL RENÉ NUNES
MARCOS MARTINS
SEBASTIÃO LUIZ AMORIM
UBIRATAN DE ARRUDA

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA ATUAL DO GAJ

Desembargadores:

GILBERTO PASSOS DE FREITAS – Presidente
CAIO CANGUÇU DE ALMEIDA – Vice-Presidente
LAÉRCIO LAURELLI – Secretário Geral
ALBERTO ANTONIO ZVIRBLIZ – Segundo Secretário
ACLIBES BURGARELLI – Tesoureiro
AMÉRICO IZIDORO ANGÉLICO – Orador

COMUNICAÇÃO OFICIAL, À PRESIDÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA FORMAÇÃO DO GAJ

No dia 01 de fevereiro de 2010, os fundadores do Grupo de
Apoio ao Judiciário se dirigiram ao Palácio da Justiça para levar
oficialmente ao conhecimento do Judiciário Paulista a formação da
entidade, bem como o Plano de Prestação de Serviço Voluntário.
Os membros do GAJ foram acompanhados pelo Presidente da
Associação Paulista de Magistrados – APAMAGIS, Desembargador
PAULO DIMAS DE BELLIS MASCARETTI e seu Vice-Presidente,
Desembargador ROQUE MESQUITA DE OLIVEIRA, que assim
ratificaram o propósito de dar ao Grupo o tão bem-aceito suporte
administrativo.
Foram recepcionados pelo digníssimo Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador ANTONIO CARLOS
VIANA SANTOS e pelo Presidente da Seção Criminal, Desembargador
CIRO PINHEIRO DE CAMPOS.
Na ocasião, deliberou o Presidente Viana Santos fosse a
Diretoria integrada por dois Coordenadores: um aposentado e outro ainda
em atividade, de modo a propiciar a oficialização das atividades,
demonstrando sua aprovação à iniciativa e às propostas apresentadas.
Ocupavam, na época, respectivamente a Vice-Presidência e a
Corregedoria do Tribunal de Justiça os Desembargadores MARCO
CÉSAR MÜLLER VALENTE e ANTONIO CARLOS MUNHOZ SOARES.
A existência do GAJ estava reconhecida e respaldada pelos
dignitários da Corte Paulista. Cabia agora lançar-se à tarefa de dar
continuidade aos projetos já em andamento e assumir novos desafios.

PLANO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Texto do Ofício encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo
São Paulo, 24 de fevereiro de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente,
O Grupo de apoio ao Judiciário vem respeitosamente à
presença de Vossa Excelência apresentar “Plano de Serviço Voluntário” nos
seguintes termos:
1 - Por força de texto compreendido na Resolução n. 285/2.006,
Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se
reuniram na Associação Paulista de Magistrados (APAMAGIS), com o objetivo de
prestar serviço voluntário nas unidades judiciárias do Tribunal de Justiça
Paulista;
2 - Conforme previsto no artigo 2º da referida Resolução: “O serviço
voluntário objetiva estimular a consciência da responsabilidade social, da
solidariedade, da cooperação e dos deveres cívicos”; o Grupo de Apoio ao
Judiciário, composto de magistrados com excelsa experiência de ordem
profissional e pessoal, com acentuada cultura jurídica e elevada qualificação no
campo do direito, deliberaram propor ao Eminente Presidente Des. Viana Santos,
a prestação de serviço voluntário diante de participação espontânea, sem
recebimento de contraprestação financeira, ou qualquer outro tipo de
remuneração, sem vínculo empregatício, muito menos de obrigação
previdenciária, tributária ou outras afins, conforme previsão na conceituação
gerada pelo artigo 4º da citada Resolução 285/2.006;
3 - O Grupo de Apoio ao Judiciário se propõe ao cumprimento da
regra preceituada no artigo 8º da noticiada Resolução: “São deveres do
voluntário: (...)”, ou as que forem editadas pela Egrégia Presidência;
4 – Soluções de problemas
Desembargadores integrantes do Grupo:

trazidos

ou

detectados

pelos

a) Destruição do Fórum de São Luis do Paraitinga.
Problema: - Falta de local para as atividades jurisdicionais durante os trabalhos
de restauração do prédio e recuperação de livros e processos.
Sugestão: - colocação no pátio do Fórum de veículo com possibilidade de
substituição das salas do prédio.
Ação: - Solicitação e obtenção junto à UNIVAP - UNIVERSIDADE DO
VALE DO PARAÍBA de São José dos Campos do empréstimo de uma carreta com
seis conjuntos de gabinetes informatizados para digitalização dos processos
restaurados e realização de atividades jurisdicionais da Comarca.
b) Morosidade e dificuldade de acesso ao Judiciário do Distrito de Bertioga da
Comarca de Santos.

Problema: - Falta de funcionários e falta de um juizado especial avançado para
locais distantes e de difícil locomoção para o público como a divisa com a
Comarca de São Sebastião.
Sugestão A: - Elaboração de um convênio entre a Prefeitura Municipal e
universidades de Santos para a contratação e treinamento de estagiários
estudantes de direito destinados a atuar nos cartórios do Foro Distrital.
Sugestão B:
Criação de juizados especiais avançados e itinerantes que
possam atuar periodicamente nos bairros e distritos mais distantes, como
Boracéia, realizando conciliações e instrução de casos a serem julgados pelos
magistrados do Distrito.
Ação: - Em estudo com o Prefeito Municipal, que já ofereceu apoio
financeiro e as universidades da Região, que estão dispostas a colaborar, tais
como: UNAERP, UNISANTA, CATÓLICA DE SANTOS, UNIMES e, demais
Universidades.
Sugestão C: - Criação de um setor de Conciliação nos Fóruns Regionais;
Sugestão D: - Atuação formadora dos juízes não vitalícios, desafogando a função
atual que está entregue aos juízes de Primeiro Grau, que se encontram em
atividade, com acúmulo de serviço;
Sugestão E: - Supervisionar, selecionar e treinar conciliadores e fazer gestão
perante o Tribunal de Justiça em busca de fomentar a celeridade;
Sugestão F: - Atuar nos exatos termos da alínea “e” supra, nos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais;
Sugestão G: - Colocar-se à disposição dos Presidentes da Seções de Direito do
Tribunal de Justiça para eventual colaboração junto aos Gabinetes de
Desembargadores e Substitutos de 2ª Instância;
Sugestão H: - Outras atividades que se fizerem necessárias vinculadas aos
anseios do aproveitamento do Grupo, à execução de tarefas, responsabilidades
compatíveis atinentes aos interesses da Instituição, sempre sob o crivo e
orientação da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Certo de que Vossa Excelência apreciará a presente proposição de
prestação de serviço voluntário, o Grupo de Apoio ao Judiciário, apresenta
protestos de respeito, estima e consideração.
ALBERTO ZVIRBLIS
AUGUSTO AMARAL MELLO
AMÉRICO IZIDORO ANGÉLICO
CARLOS ALOYSIO CANELLAS DE GODOY
CARLOS ROBERTO PETRONI
GILBERTO PASSOS DE FREITAS
JOSE GERALDO DE JACOBINA RABELLO
LAÉRCIO LAURELLI
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
MANOEL RENE NUNES
SILVIO MARQUES NETO
UBIRATAN DE ARRUDA

Excelentíssimo Senhor
Des. ANTONIO CARLOS VIANA SANTOS
DD. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Ata da Reunião da Comissão do Grupo de Apoio ao
Judiciário
Aos dez dias (10) do mês de março de 2010, às 12h00, na sala de reuniões da Sede
Administrativa da Apamagis, localizada na Rua Tabatinguera, 140, Centro, na capital
do Estado de São Paulo, com a presença dos Magistrados associados indicados na lista
de comparecimento que passam a fazer parte integrante desta ata e com a justificativa
de ausência do Des. José Geraldo Jacobina Rabello, iniciou-se a reunião com a
seguinte ORDEM DO DIA E DISCUSSÃO DOS ASSUNTOS:- 1. O Des. Silvio Marques
esclareceu sobre o novo encontro que ocorreu juntamente com o Des. Carlos Roberto
Petroni, com o Presidente do Tribunal de Justiça, informando que o Des. Viana Santos
foi receptivo ao “Plano” apresentado, cumprimentando o Grupo pela idéia e pelo
trabalho a ser executado; 2. O Des. Gilberto Passos de Freitas, Presidente do Grupo,
noticiou que foi escolhido o Des. Vanderci Álvares para Coordenador do Grupo
(Resolução 285/06), que aceitou o cargo com muita alegria; 3. Dois magistrados
estarão presentes em Araçatuba representando o Grupo no Encontro Regional da
APAMAGIS, no mês de abril; 4. Foi sugerido verificar se há uma lista de aposentados
com seus respectivos e-mails com objetivo de enviar circular apresentando o trabalho
do Grupo (GAJ), com o conseqüente convite para participarem; 5. O Des. Alberto
Zvirblis trouxe notícia que Peruíbe necessita urgente de um Juizado Especial, ficando
o próprio como responsável; 6. Foi colocada pelo Des. Gilberto Passos de Freitas que a
Escola Paulista da Magistratura, pelo seu Diretor Des. Pedro Gagliardi, se interessou
pela execução imediata do “Plano de Prestação de Serviço Voluntário”, razão pela qual
será marcada uma reunião nos próximos dias; 7. Objetivando a aproximação da Fiesp,
restando convencionado conversar com o Des. Cláudio Caldeira, já que o mesmo tem
relacionamento em relação a Instituição; 8. O Des. Alberto Zvirblis sugeriu a criação
de um site para a divulgação do trabalho do Grupo e o Des. Américo Angélico se
prontificou a dar início à idéia; 9. Foram nomeadas as Comissões; a) Direito Criminal:
Des. Carlos Aloysio Canellas de Godoy, Des. Augusto Amaral Mello, Des. Ubiratan de
Arruda, Des. Luiz Antonio de Oliveira Ribeiro; b) Juizados Especiais: Des. Laercio
Laurelli, Des. Gilberto Passos de Freitas, Des. Américo Izidoro Angélico, Des. Antonio
Raphael Silva Salvador, Des. Silvio Marques Neto; c) Direito Público: Des. Alberto
Zvirblis, Des. José Emmanoel França; d) Direito Privado: Des. José Geraldo de
Jacobina Rabello, Des. Carlos Roberto Petroni; 10. O Des. Augusto Amaral Filho
sugeriu contato urgente com o Presidente da Seção Criminal, Des. Ciro Pinheiro e
Campos, para dar prosseguimento em caráter de urgência ao Plano Voluntário. Nada
mais havendo a ser tratado, o senhor Desembargador GILBERTO PASSOS DE
FREITAS declarou encerrada a reunião, às 14h00, agradecendo a presença de todos, a
qual segue assinada por ele e pelo Secretário Geral do Grupo Des. LAERCIO
LAURELLI
____________________________________________________
para constar.

UM RETROSPECTO DA TRAJETÓRIA DO GAJ
Com Reuniões semanais, inicialmente às quartas-feiras
(atualmente são realizadas às terças-feiras), sempre às 11:00 horas, o GAJ
deu seguimento às suas atividades, ampliando seu campo de ação em
favor da celeridade processual, da solução de problemas, da solidariedade,
enfim, para com os envolvidos na prestação jurisdicional, especialmente
aqueles que a esperam, para solver seus conflitos. Tal atuação foi logo
difundida, valendo inúmeros cumprimentos ao GAJ, entre os quais de
Sua Excelência o Ministro César Peluso.
As notícias promissoras, os resultados de crescente satisfação,
a operosidade dos magistrados, em número cada vez maior, garantiram
ao GAJ o reconhecimento oficial do Poder Judiciário, concretizado pela
Portaria nº 7896, de 20 de julho de 2010, baixada pelo então Presidente do
Tribunal de Justiça, Desembargador
ANTONIO CARLOS VIANA SANTOS.
Por ela foi sacramentada a criação do GAJ
e designado Coordenador o Desembargador
VANDERCI ÁLVARES.
A partir daí, a expansão do
GAJ se consolidou, abrindo-se novas
frentes de trabalho. Multiplicaram-se as
participações em eventos de interesse do Judiciário, bem como o
intercâmbio com diversos setores vinculados às atividades jurisdicionais.
Entre estas contam-se: Procuradores do Estado, representantes da Ordem
dos Advogados do Brasil e Juízes atuantes de Juizados Especiais e
envolvidos em trabalhos focados na diminuição de acervos de processos,
dos dois graus de jurisdição, além de palestras –em auditórios e por
videoconferência–, cursos e várias outras mobilizações de apoio ao
Judiciário.
No corrente ano de 2011 foram inaugurados, no interior do
Estado de São Paulo, dois postos de representação do GAJ: em Atibaia e
em São João da Boa Vista, havendo outros já em perspectiva.

O GAJ não faz propaganda. Seu arauto é o dinamismo. Sua
difusão é feita, mais que tudo, pelos resultados. Nascido de um
voluntariado, não detém verbas de custeio. Suas despesas administrativas
são suportadas por seus próprios integrantes ou, em geral, como já
reportado, pela APAMAGIS, em cuja página da Internet se publicam as
ocorrências de relevo, por vezes mencionadas em outras entidades ou
noticiários de áreas jurídicas. No programa televisivo da Rede Gospel,
“Direito e Justiça em Foco,” dedicado a entrevistas com personalidades do
mundo forense, o Desembargador LAÉRCIO LAURELLI, Secretário
Geral, promove também, de sua iniciativa, a divulgação do Grupo,
enaltecido por seus convidados e por entidades a que estão ligados.
Cumpre registrar que em janeiro ocorreu o lamentável
passamento do insigne Presidente ANTONIO CARLOS VIANA SANTOS.
Interinamente assumiu o eminente Desembargador ANTONIO LUIZ
REIS KUNTZ, até a posse do sucessor e atual Presidente, o preclaro
Desembargador JOSÉ ROBERTO BEDRAN.
Na mesma época, deram-se as aposentadorias dos ocupantes
da Vice-Presidência e da Corregedoria, respectivamente Desembargadores
MARCO CÉSAR MÜLLER VALENTE e ANTONIO CARLOS MUNHOZ
SOARES, sucedidos, na mesma ordem, pelos nobres Desembargadores
JOSÉ SANTANA e MAURÍCIO DA COSTA CARVALHO VIDIGAL.
O corpo diretivo do GAJ apresentou-se à nova cúpula do
Tribunal de Justiça. O ilustre Presidente externou então o propósito de
valorizar a atuação do Grupo, ante o escopo com que foi concebido.
As metas do GAJ estão se concretizando, graças à persistência
e devotamento de seus membros. Tais esforços asseguram êxito contínuo,
que se coloca como objetivo permanente para que o Grupo possa manter
firme e forte o Apoio ofertado ao Judiciário Paulista.

II

MANIFESTAÇÕES DE APOIO E

CUMPRIMENTOS RECEBIDOS

PELA CRIAÇÃO DO GAJ

OFÍCIO RECEBIDO DE SUA EXCELÊNCIA,
MINISTRO ANTONIO CEZAR PELUSO,
PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

NOTÍCIA PUBLICADA NO SITE: http://www.apamagis.com.br
19 DE JULHO DE 2010

Deputado Regis de Oliveira elogia
iniciativa do GAJ

Em sessão plenária do último dia 06 de julho
(2010), o Deputado Federal Regis de Oliveira (PSC-SP)
levou ao conhecimento de seus pares o trabalho realizado
pelo Grupo de Apoio ao Judiciário (GAJ), constituído de
Magistrados aposentados do TJ-SP.
"Em
São
Paulo,
Sr.
Presidente,
alguns
Desembargadores tomaram iniciativa muito interessante e
criaram o chamado Grupo de Apoio ao Judiciário", informou
o Parlamentar. Regis de Oliveira ainda expôs as principais
propostas do GAJ: "O objetivo deste grupo de apoio é
exatamente o de dialogar com as autoridades constituídas
para reestruturar o Judiciário (...) a fim de que o
Judiciário disponha dos instrumentos necessários para uma
boa prestação jurisdicional".
O Congressista finalizou sua intervenção no
plenário afirmando que louva tal iniciativa e desejando
que esta se estenda a todas as esferas federativas na
criação de um Judiciário mais ágil e competente.

OFÍCIO RECEBIDO DO ILUSTRE ADVOGADO,
DR. JOÃO COSTA PINTO
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PUBLICAÇÕES, NOTÍCIAS E

INFORMAÇÕES SOBRE

A CRIAÇÃO E ATUAÇÃO DO

GAJ

PORTARIA Nº 7896/2010, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO – CRIA O GRUPO DE APOIO AO
JUDICIÁRIO E NOMEIA COORDENADOR O DESEMBARGADOR
VANDERCI ÁLVARES

NOTÍCIA PUBLICADA NO SITE: http://www.migalhas.com.br

Desembargadores aposentados realizam
trabalho voluntário em prol da Justiça
paulista
Em janeiro deste ano, desembargadores membros da APAMAGIS –
Associação Paulista de Magistrados criaram um grupo para ajudar nos
trabalhos do judiciário estadual de São Paulo. Após algumas reuniões
com o presidente do TJ/SP, des. Viana Santos, a existência do grupo
foi formalizada.
Os voluntários se reúnem toda quarta-feira, ao meio-dia, na
sede administrativa da associação para proporem novas ideias e
criarem as comissões de auxílio, que atuam em diferentes frentes. O
grupo já ajudou, por exemplo, na recuperação do Judiciário de São
Luiz do Paraitinga, cidade atingida pelas chuvas do início do ano.
Além das atitudes já tomadas, existem propostas que ainda
precisam ser implementadas. Uma delas pretende criar setores de
conciliação nos fóruns regionais. Esta medida visa desafogar a
Justiça, pois resolve o litígio logo no início e evita o uso do
dispositivo do recurso. "A nossa pretensão é ajudar e não julgar",
pontuou o des. Laércio Laurelli.
O tribunal paulista é o maior do mundo, possui mais de 18
milhões de processos em tramitação (clique aqui)* e carece de
recursos
humanos
e
materiais
para
realizar
uma
prestação
jurisdicional adequada. Diante desse panorama, o GAJ mostra-se uma
importante iniciativa em prol da melhoria da Justiça Estadual. "Com
nossa experiência, podemos fazer com que a maior parte dos processos
desapareça", afirmou um dos integrantes, des. Antonio Raphael Silva
Salvador.
Fazem parte do projeto, como presidente, o des. Gilberto Passos
de Freitas; como secretário, o des. Laércio Laurelli e, como
coordenador de apoio das execuções, o des. Silvio Marques Neto.
Outros participantes compõem o grupo e o objetivo é envolver cada
vez mais magistrados.

NOTÍCIA PUBLICADA NO SITE: http://www.apamagis.com.br
28 de Janeiro de 2010

GAJ utiliza unidade móvel para abrigar Fórum
Provisório de S. Luis do Paraitinga
Após um longo período de alagamento, São Luis do Paraitinga
ainda se recupera do desastre que assolou, além de toda a população
local, o Poder Judiciário da região. O Fórum da Comarca, que conta
com 2300 processos, 194 livros do Cartório de Registro de Imóveis e
34 funcionários, pretende acelerar o andamento dos processos, assim
que todos os processos que ficaram molhados forem devidamente
recuperados.
Uma grande preocupação dos Juízes da região é a restauração
completa dos processos, que ficaram mais de duas semanas imersos na
lama. Os funcionários do Fórum, junto com uma historiadora
especializada em recuperação de documentos, trabalham o dia todo na
recuperação dos processos. Para a Juíza titular do Fórum, Renata
Martins de Carvalho Alves, a estimativa é de que cerca de 80% sejam
totalmente recuperados no mutirão.
Visando auxiliar ainda mais esse processo, a partir de uma
intermediação de convênio entre a Univap (Universidade do Vale do
Paraíba) e a direção do Fórum, o membro fundador do Grupo de Apoio
ao Judiciário (GAJ), Des. Silvio Marques Neto, conseguiu que a
carreta que faz parte do projeto "Vale a Pena Viver", da
universidade, inicialmente adquirida para estágio dos alunos no
Juizado Especial de Pequenas Causas em parceria com os Juízes para
atendimentos nos bairros carentes, fosse utilizada como sede
provisória do Judiciário da cidade, que abrigará escrivãos que devem
regularizar o andamento dos processos já restaurados.
"O grupo formado por Desembargadores aposentados do Estado pode
fazer audiências de conciliação na medida em que os processos forem
recuperados, para garantir que a recuperação do Fórum tenha
celeridade e nenhum morador fique muito prejudicado", afirmou o
membro do GAJ.
Para que seja efetivada a celeridade, a unidade móvel terá
disponível seis gabinetes dotados de computadores e acesso à
internet, como também permitirá digitalização do acervo. Junto a
mais outras duas unidades do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJ-SP) - uma funcionando como Cartório Eleitoral e outra como
Cartório convencional, sala de audiências e juizado especial ficarão estacionadas no pátio do prédio do Judiciário em São Luis do
Paraitinga.
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DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DO GAJ
GAJ inicia projeto piloto em Bertioga
O Grupo de Apoio ao Judiciário (GAJ), composto por Magistrados
aposentados que auxiliam voluntariamente o Poder Judiciário de São
Paulo, o 1º Vice-Presidente da APAMAGIS, Des. Roque Mesquita e o
Conselheiro da Associação, Des. Henrique Nelson Calandra, reuniramse, na tarde de ontem (20), com os Magistrados de Bertioga, os
Juízes Rodrigo de Moura Jacob e Christopher Alexander Roisin. A
reunião objetivava analisar os gargalos administrativos do Foro
Distrital de Bertioga e propor soluções.
Criado na década de 90, o Foro regional de Bertioga, ligado à
Comarca de Santos, que atende a uma população de mais de 43 mil
habitantes, possui duas varas que atendem às causas de execução
fiscal, crime, civil, família e infância e juventude, dois Juízes e
poucos funcionários para cuidar de mais 75 mil processos.
A situação, conforme relatada, é perigosa aos rumos do Judiciário na
região. No Foro Distrital de Bertioga há falta de funcionários,
principalmente de escreventes; há duas varas instaladas, mas apenas
um cartório; funcionários com desvio de funções, que o fazem porque
serventuários se aposentaram e não houve reposição, entre outros
problemas.
Após escutar os relatos dos Juízes que atuam no Foro, o Presidente
do GAJ, Des. Gilberto de Passos Freitas, apresentou algumas
possíveis
soluções
aos
problemas
apresentados.
Deliberou-se,
portanto, a redação de um ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, solicitando a criação de um JEC avançado no Foro
Distrital, bem como a concessão de mais escreventes para a região. O
documento será apresentado ao Presidente do TJ-SP pelos integrantes
do GAJ e representantes da APAMAGIS em data a ser agendada.
Foi definido também que o GAJ e a APAMAGIS conversariam com o Poder
Executivo de Bertioga para expor a situação do Foro Distrital,
solicitando um convênio mais estreito com a Prefeitura do município
e universidades da região, para que estas disponibilizem estagiários
para trabalharem na administração do Foro.
O Conselheiro Henrique Nelson Calandra ainda acrescentou que
conversará com o Presidente da FIESP, Paulo Skaf, para tentar uma
parceria com a instituição para prover alguns computadores ao Foro
Distrital de Bertioga.

Visita à Prefeitura de Bertioga
Com um plano de atuação em mente, após a reunião com os Magistrados
de Bertioga, os representantes do GAJ e da APAMAGIS se dirigiram à
Prefeitura de Bertioga com a intenção de sensibilizar o Prefeito do
município, José Mauro Dedemo, à causa do Poder Judiciário.
Em uma reunião informal, o Prefeito de Bertioga escutou as
pretensões do GAJ e ao final afirmou que seria uma honra ao Poder
Executivo colaborar com o projeto piloto do Grupo de Apoio ao
Judiciário para reestruturar Foros e Comarcas e agradeceu por terem
escolhido a cidade de Bertioga para iniciar a atuação. Segundo o
Prefeito, seus assessores jurídicos farão um estudo do convênio para
começar a parceria.
Além dos Magistrados mencionados, participaram das reuniões os
Desembargadores Ubiratan Arruda e Carlos Canellas de Godoy,
integrantes do Grupo de Apoio ao Judiciário.
=O=O=O=O=O=O=
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Frente a Frente com a Justiça GAJ: Tradição e
Inovação
Frente a Frente com a Justiça traz entrevista com os
Desembargadores
Gilberto
Passos de Freitas, Silvio
Marques Neto e Américo Izidoro
Angélico, que discorrem sobre
o Grupo de Apoio ao Judiciário
que auxilia a enfrentar o
quase invencível volume de
processos.
Confira!
Reprise:

Terça-feira às 05h
Quarta-feira às 10h
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GAJ firma intercâmbio com Judiciário Americano
Reconhecido por seu pioneirismo na América Latina, o
Grupo de Apoio ao Judiciário (GAJ) deu mais um passo à frente para a
popularização do trabalho que estão realizando em prol do Poder
Judiciário do Estado de São Paulo.
No último dia 18 de maio, o Des. Laércio Laurelli,
Secretário do GAJ, visitou os Magistrados do Ninth Judicial Court of
Florida, nos Estados Unidos, que realiza trabalho semelhante ao GAJ
e é administrado pelo Juiz Matthew L. Benefiel.
Durante a visita foi selado um intercâmbio entre a
APAMAGIS e os Tribunais da Flórida e de São Paulo, para troca de
informações e experiências sobre os métodos aplicadas no Tribunal de
cada país. O Brasil só tem a ganhar com a experiência de execução do
sistema Judiciário norte-americano, julgado pelo Des. Laurelli como
"eficiente e onde os Magistrados que o compõe desfrutam de
credibilidade, respeito e segurança, entendida perfeitamente pelo
povo americano". O Ninth Judicial Court of Florida é um tribunal
precursor do programa Senior Judges (Juízes Seniores), que aloca os
Juízes a varas com necessidades específicas, auxiliando assim, na
celeridade dos atos processuais.
É o que se espera para o Judiciário Paulista em
breve, com a possível realização de um Congresso com os Juízes dos
EUA e do Brasil, mediante as ações conjuntas da APAMAGIS e TJ-SP com
órgãos competentes, que estão encaminhando a Magistratura a um novo
nível de atendimento ao seu jurisdicionado.

Sobre Ninth Judicial Court of Florida

– O Ninth Judicial

Circuit Court está localizado no coração da Flórida e é um dos 20
círculos judiciais do estado. Servindo os municípios de Orange e
Osceola, o circuito abrange mais de 2.000 quilômetros quadrados e
atende mais de 1,3 milhões de habitantes, tornando-se um dos maiores
circuitos na Flórida. Existem atualmente 65 Juízes servindo no Ninth
Circuit. Em média, recebem mais de 590 mil novos casos a cada ano.
Como um tribunal de competência genérica, casos tanto do condado e
quanto do circuito são ouvidos no Ninth Circuit.
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GAJ recebe presidente da Associação Nacional
dos Desembargadores
O Grupo de Apoio ao Judiciário
(GAJ), recebeu nesta quarta-feira
(15/9), na Associação Paulista de
Magistrados (Apamagis), o presidente
da Associação Nacional dos Desembargadores (Andes),Luiz Eduardo Rabello
Além dele, estiveram presentes à
mesa os desembargadores Vanderci Álvares, Caio Eduardo Canguçu de
Almeida e Laércio Laurelli.
O encontro abordou possíveis mudanças na previdência social
para a magistratura. Entre outros assuntos, foram discutidas as
condições para implantação de um novo regime previdenciário e as
diferenças entre o texto original da CF/ 88 e o alterado pela emenda
20/98.
Luiz Eduardo Rabello elogiou a criação do GAJ. Para ele, a
iniciativa pode ser uma ótima opção para o problema que o Judiciário
brasileiro enfrenta. ‚A imprensa noticia o volume de processos em
atraso e o GAJ é a grande saída. Esse tipo de ajuda deveria ser
estendida a todo o Brasil‛, disse. O secretário-geral do GAJ,
desembargador
Laércio
Laurelli,
agradeceu
a
presença
do
desembargador pelos esclarecimentos, muito bem recebidos pelo grupo.
‚O encontro trouxe a experiência de Luiz Eduardo Rabello para
unirmos objetividade na prestação do serviço voluntário no Poder
Judiciário‛, concluiu.
O Grupo de Apoio ao Judiciário (GAJ) foi criado em janeiro
de 2005 a partir da resolução 285/06 do Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJSP). Os magistrados se reúnem às quartas-feiras, na sede da
Apamagis, para propor ações e soluções à Justiça paulista.
Assessoria de Imprensa TJSP – AG(texto)/AC(fotos)
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Magistrados aposentados prestam trabalho
voluntário na Fazenda Pública

O Grupo de Apoio ao Judiciário (GAJ), formado por
magistrados aposentados, completou hoje (23/9) um mês de trabalho
voluntário nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Eles fazem a
mediação das tentativas de conciliação entre as partes dos
processos.
O grupo foi criado em
janeiro desse ano, a partir da
publicação da Resolução 285/2010,
e
seus
integrantes
prestam
serviços voluntários no TJSP com o
objetivo
de
agilizar
os
julgamentos e minimizar o volume
de processos. Hoje estavam no
fórum Helly Lopes Meirelles, que
abriga os juizados da Fazenda, os
desembargadores Laércio Laurelli,
Paulo Dirceu Rossetti, Alberto Antonio Zvirblis e José Haroldo de
Oliveira e Costa, mas o GAJ conta com cerca de 40 integrantes.
‚Nós queremos ajudar a melhorar a prestação jurisdicional
porque sentimos que ainda temos muito a contribuir. Estamos nos
empenhando muito para viabilizar conciliações, que dão uma solução
definitiva e rápida para as demandas‛, disse o desembargador
Laurelli.
Os magistrados aposentados interessados em participar do
grupo podem entrar em contato por meio de formulário disponível no
site do GAJ (www.gajudiciario. com.br).
Assessoria de Imprensa TJSP – CA(texto)/DS(foto)
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Instrutor de polícia americano conhece
atividades do GAJ
O
coronel
Charles
Saba,
instrutor de polícia do condado de
Lake, localizado na Flórida, Estados
Unidos, visitou, nesta quarta-feira
(29/9),o Grupo de Apoio ao Judiciário
(GAJ), na sede da Associação Paulista
de Magistrados (Apamagis).
A visita teve como objetivo
apresentar um programa equivalente ao
GAJ, existente nos EUA, chamado de
Desembargadores Vanderci Álvares,
‚senior judge‛.
Gilberto Passos de Freitas,
Laercio Laurelli e coronel Charles Saba

Nesse programa, os juízes e desembargadores aposentados
dos tribunais do país trabalham como voluntários para auxiliar os
magistrados que estão na ativa.
Segundo Saba, o ‚senior judge‛ tem sido essencial para o bom
funcionamento da justiça norte-americana. Ele acredita que o GAJ –
que tem a mesma finalidade – será imprescindível para desafogar a
nossa Justiça. ‚Precisamos unir forças para melhorar o funcionamento
da Justiça. Juntamos o cérebro que conhece, com o cérebro que quer
conhecer‛, disse o coronel, referindo-se aos juízes aposentados e
aos iniciantes.
O coronel falou ainda, sobre o sistema prisional da Flórida
e citou como exemplo uma prisão em flagrante por contravenção. Nesse
caso, o policial faz o boletim de ocorrência no computador da
viatura e a audiência tem que ser realizada em 24 horas. Na
audiência, que antecede a prisão, o magistrado decide pela fiança ou
pela condenação do acusado.
O desembargador Laercio Laurelli, responsável pela presença
do coronel Saba, espera que a visita dê frutos. ‚Chamei o coronel
para que ele, com sua experiência nos dê visão geral do
funcionamento do 'senior judge' nos EUA. Já projetamos, para
novembro, uma conferência com magistrados de Orlando, aqui no
Brasil‛, concluiu o desembargador.
Assessoria de Imprensa TJSP – AM(texto)/AC(fotos)
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PGE participa de reunião com magistrados do GAJ
Os magistrados aposentados integrantes do Grupo de Apoio ao
Judiciário (GAJ) receberam em 20/10, no auditório da sede
administrativa da Apamagis, o procurador-geral do Estado, Marcos
Nusdeo.
O objetivo da reunião, agendada pelo secretário do grupo,
desembargador Laercio Laurelli, foi levantar a criação de um juizado
ou lei que possa viabilizar a realização do trabalho voluntário do
grupo.
O procurador iniciou sua fala
realizado
dentro
da
Procuradoria.
‚Durante os 46 meses como procuradorgeral, participei de conversas com os
presidentes do TJSP, Celso Limongi,
Vallim
Bellocchi
e
Viana
Santos.
Pudemos
identificar
os
temas
essenciais do Judiciário e tentamos
possibilitar
a
diminuição
da
litigiosidade‛, contou.

explanando

Segundo Nusdeo, cerca das 9
milhões
de
execuções
fiscais
que
tramitavam no Tribunal de Justiça, 1 milhão e
de São Paulo. Todas as outras – 7 milhões
municípios. ‚Temos a consciência de que esse
200 mil – é muito grande e, na realidade,
operadores do Direito trabalhem de uma maneira

o

trabalho

200 mil são do Estado
e 800 mil – são de
número – um milhão e
faz com que todos os
exaustiva.‛

Para o procurador, outro desafio importante são os Juizados
Especiais da Fazenda Pública. ‚Vi essa iniciativa com muito bons
olhos. Já existem juizados funcionando em outros ramos do Direito e
sempre achei que em algum momento isso deveria se estender para a
Fazenda Pública. Quando surgiu a Lei 12.153/09, procuramos o
presidente Viana Santos e dissemos que gostaríamos de trabalhar
junto com o Tribunal em sua implementação.‛ O PGE busca essa
realização agora juntamente aos magistrados do GAJ.
Compareceram também à reunião o subprocurador-geral, Ary
Porto, a assessora da PGE Luciana Gasparini e o desembargador
Vanderci Álvares, coordenador do GAJ no TJSP.

Assessoria de Imprensa TJSP – KH/Apamagis (texto e foto)
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2º vice-presidente do TJMG é recebido no TJSP

O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador
Antonio Carlos Viana Santos, recebeu, hoje (14/12), a visita do 2º
vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Joaquim Herculano Rodrigues, acompanhado do desembargador Caetano
Levi Lopes. Também participaram
da reunião os juízes assessores
da presidência Alcides Leopoldo
e Silva Júnior, José Maria
Câmara Júnior, Silmar Fernandes
e Fausto José Martins Seabra.
No mesmo dia o presidente
do TJSP recebeu também Tallulah
Kobayashi de Andrade Carvalho,
Elisabeth Andrade, Flávio José
de Souza Brando, Marco Antonio
Innocenti, Marcelo Lobo e Riad Cury, todos integrantes da Ordem dos
Advogados do Brasil/Secção São Paulo. Participaram desta reunião o
desembargador Venicio Antonio de Paula Salles, o juiz assessor da
presidência João Batista Morato Rebouças de Carvalho e o secretário
de Relações Institucionais do TJSP Paulo Bomfim.
Também nesta data estiveram no gabinete da presidência e foram
recebidos pelo presidente Viana Santos os desembargadores Vanderci
Álvares, Caio Eduardo Canguçu de Almeida, Gilberto passos de
Freitas, Laercio Laurelli, Alberto Antonio Zvirblis, Antonio Raphael
Silva Salvador, Cyro Ricardo Saltini Bonilha e Américo Izidoro
Angélico, integrantes do Grupo de apoio ao Judiciário (GAJ).
Assessoria de Imprensa TJSP – RS(texto)/AC-LV-RS(fotos)

IV
SEGUNDO ANO DE ATIVIDADE
DO GAJ – 2011

DISPOSIÇÃO RENOVADA
NOVOS PLANOS
EXPANSÃO
DIFUSÃO
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Grupo de Apoio ao Judiciário Magistrados do
GAJ retomam atividades
Após recesso, nesta terça-feira (8), o Grupo de Apoio do
Judiciário realizou a primeira reunião ano, retomando as atividades
com força total. Com pouco mais de um
ano de existência, completado no dia
15 de janeiro, o Grupo continua cada
vez mais empenhado nas ações em prol
da Magistratura estadual.
A

reunião de hoje teve como
tema principal o falecimento do
Presidente do Tribunal de Justiça de
São Paulo, Des. Viana Santos, que
abalou o Poder Judiciário.

Estiveram presentes à reunião o
Des. Alberto Zvirblis, o Juiz Alvaro
Luiz Damasio Galhanone, Des. Américo
Izidoro Angelico, Juíza Dalva Rosa de
Haro, Des. Geraldo Ferreira Lanfredi,
Desa. Isabela Gama de Magalhães Gomes,
Juiz Jayme Ap. Tortorello, Des. Jose
Geraldo de Jacobina Rabello, Juiz Jose
Pacheco, Juiz Jose Valério de Souza,
Des. Laercio Laurelli, Juíza Luiza Rita
Ferreira Caeneghem, Des. Luiz Antonio
de Oliveira Ribeiro, Juiz Luiz Roberto Ribeiro Bueno, Des. Renzo
Leonardi, Juiz Romeu Estevão Ramos, Des. Salvador D’andrea, Des.
Theodoro Cambrea Filho, Des. Ubiratan de Arruda, Des. Vanderci
Alvares e o Adv. João Costa Pinto.
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Magistrados debatem sobre Juizados Especiais

Na manhã desta terça-feira
(15), os Magistrados componentes
do Grupo de Apoio ao Judiciário
(GAJ) receberam a Juíza Mônica
Rodrigues
Dias
de
Carvalho,
membro integrante do Conselho
Supervisor
dos
Juizados
Especiais, para debater esse tema
de grande importância para as
futuras ações do GAJ.

Na ocasião, os Magistrados
também expuseram outro assunto significativo para a classe: a
Portaria N. 658/10, da SPPrev, que disciplina o recadastramento de
todos os inativos e pensionistas civis e militares no âmbito da São
Paulo Previdência a partir deste ano.
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GAJ Magistrados recebem o Vice-Presidente da
OAB/SP
Na reunião realizada hoje (22/2)
Administrativa
da
APAMAGIS,
os
componentes do Grupo de Apoio ao
Judiciário receberam o Dr. Marcos
da
Costa,
Vice-Presidente
da
OAB/SP.
Na
oportunidade,
foi
exposto o resultado da reunião com
o Presidente da Ordem, Dr. Luiz
Flávio Borges D´Urso, a respeito do
apoio ao GAJ oficializado pela
Portaria 7.896/06 do TJ/SP.

no

auditório

da

Sede

Estiveram presentes o Des. Vanderci Álvares, Coordenador do
GAJ, e a Diretoria de Apoio do GAJ, Des. Gilberto Passos de Freitas,
Presidente; Des. Caio Canguçu de Almeida, Vice-Presidente; Des.
Laercio Laurelli, Secretário Geral; Des. Alberto Antonio Zvirblis,
Segundo Secretário; Des. Aclibes Burgarelli, Tesoureiro; e o Des.
Américo Izidoro Angélico, Orador.
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Grupo de Apoio ao Judiciário é inaugurado em
Atibaia
Hoje (4) foi realizada a solenidade de início das atividades do Grupo
de Apoio ao Judiciário (GAJ) junto ao Setor de Conciliação da Vara do
Juizado Especial Cível e Criminal de Atibaia, a 64 km da capital.
O evento aconteceu no salão do júri. O juiz diretor do fórum, José
Augusto Reis de Toledo Leite, ressaltou que a inauguração do GAJ é um
marco histórico para Atibaia e o Tribunal de Justiça. “A melhor solução
para os conflitos é a conciliação; o mais importante é a experiência
jurídica de vidas para entender os que as pessoas precisam.”
O desembargador Laércio Laurelli agradeceu ao juiz e a todas as
personalidades ali reunidas. “Cada um
de vocês levará para as unidades onde
exercem suas atividades profissionais o
que estamos fazendo no GAJ. Hoje, temos
a oportunidade de prestigiar um evento
inédito no Poder Judiciário.”
O GAJ surgiu da iniciativa de
alguns
desembargadores
e
juízes
aposentados que sentiram a necessidade
de continuar contribuindo para resolver
o excesso da demanda de processos no
Judiciário. O grupo realiza serviço
voluntário. Regulamen- tado pela Portaria e Resolução 285/10 foi
oficializado em 20 de julho de 2010, com o apoio da presidência do TJSP,
vice- presidência, corregedoria e Apamagis.
O desembargador Laurelli disse que ‚com a criação do GAJ todos
ganham. O Judiciário, Executivo e o povo de São Paulo. Na Comarca de
Atibaia, os cartórios estão trabalhando
sem atrasos; depois vamos para outras
comarcas‛. Finalizou com uma frase de
Albert
Einstein:
"Deus
nos
fez
perfeitos e não escolhe os capacitados,
capacita os escolhidos. Fazer ou não
fazer algo só depende de nossa vontade
e perseverança‛.
O desembargador Vandercy Álvares
falou da importância da conciliação.
“Na verdade, precisamos desarmar os ânimos dos litigantes na audiência,
quando todos querem colocar tudo para fora, querem contra atacar. Isso é
normal, ninguém quer reconhecer que tem culpa. Só depois de pensar nas
consequências do processo é que é possível obter um acordo”, completou. Na
sequência houve simulação de uma audiência de conciliação.

Para o coordenador do GAJ em Atibaia, juiz Romeu Estevão Ramos, "o
juiz não só exerce uma função, como também cumpre uma missão. Agradeço
pela confiança, vamos trabalhar em nome de todos e em nome da Justiça”,
disse.
O presidente da OAB local, Omar Zigaito, falou em nome dos
advogados. "Uma satisfação para Atibaia ser a escolhida. Contem com os
advogados para o sucesso desse programa.”
O desembargador Carlos Eduardo de Carvalho, coordenador da 6ª
Circunscrição Judiciária, que representou o presidente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, desembargador José Roberto Bedran, disse esse ser um
momento histórico que o fez lembrar um filósofo brasileiro. “Os guerreiros
semeiam sangue para outros colherem flores.” E finalizou “plantamos a
semente aqui para desenvolver em todo o Estado. Atibaia é a semente que
irá frutificar”.
O juiz Toledo Leite, ao encerrar a solenidade, agradeceu
funcionários e convidados e os chamou para o descerramento da placa.
“A semente está plantada”.

aos

Também estiveram presentes à
solenidade os juízes de Atibaia,
Rogério Correia Dias, Brenno Gimenez
Cesca, Carolina Cheque de Freitas,
Adriana Andrade Pessi; o juiz de
Itanhaém, Eduardo Hipólito Hadad; os
promotores de Justiça, Bruno M. de
Azevedo e Fabiano Augusto; o viceprefeito
Ricardo
dos
Santos;
o
presidente da Câmara, Emil Ono; os
secretários
municipais
Mario
de
Camargo, José Benedito da Silva, Fábio
José Oliveira Magro o capitão da Policia Militar, Mauricio Vieira Moura
Gomes e funcionários do fórum.
GAJ - Compõem o Grupo de Apoio ao Judiciário:
Gilberto Passos de Freitas – presidente
Caio Canguçu de Almeida - vice-presidente
Laércio Laurelli - secretário-geral
Alberto Antonio Zvirblis - 2º secretário
Aclibes Burgarelli – tesoureiro
Américo Izidoro Angélico – orador
Fórum - Atibaia pertence à 6ª Circunscrição Judiciária, que
compreende também os municípios de Bragança Paulista (sede), Pinhalzinho, Piracaia e Jarinu.São 3 varas civeis, 2 criminais, 1 anexo da
Fazenda e 1 Juizado Especial Cível e Criminal. De acordo com o últi mo
movimento judiário deram entrada em janeiro 1.365 processos novos e há
atualmente 55.357 processos em andamento. Cerca de 200 funcionários do
local atendem, em média, 600 pessoas diariamente.
Assessoria de Imprensa TJSP – SO(texto)/AC(foto)
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Integrantes do GAJ querem ampliação de
atividades voluntárias
Dezessete integrantes do Grupo de Apoio ao Judiciário (GAJ)
foram recebidos hoje (5) pelo presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desembargador José Roberto Bedran.
Os desembargadores e juízes aposentados solicitaram ao
presidente do TJSP a ampliação da competência dos serviços
voluntários que têm prestado ao Poder Judiciário. Entre os pedidos
estão a atuação junto aos juizados especiais e a representação do
GAJ junto às coordenadorias regionais.
O GAJ foi criado em janeiro do ano passado, a partir da
Resolução 285/06 do TJSP. Composto por magistrados aposentados, e
presidido pelo desembargador Gilberto Passos de Freitas, o grupo tem
o objetivo de auxiliar, voluntariamente, o Poder Judiciário do
Estado de São Paulo. Diante da tarefa, os magistrados se reúnem
todas as terças-feiras, às 11 horas, na sede administrativa da
Apamagis.
Para o secretário-geral do GAJ Laercio Laurelli, ‛a reunião com
a presidência do TJSP foi de suma importância para que o GAJ possa
efetivamente desenvolver suas atividades, sempre voltadas para
auxíliar o Poder Judiciário e à prestação de serviço mais próximo ao
jurisdicionado‛.

Assessoria de Imprensa TJSP – RS(texto)/DS(fotos)
imprensatj@tjsp.jus.br
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Grupo de Apoio ao Judiciário:
Juiz Regis de Castilho palestra ao GAJ
Visando debater as ações da
Corte
paulista
em
prol
da
Conciliação, no dia cinco de abril
o Grupo de Apoio ao Judiciário
recebeu o Diretor do Departamento
de
Assuntos
Legislativos
da
APAMAGIS e também Diretor do Fórum
da Comarca de Guarulhos, Juiz
Regis de Castilho Barbosa Filho
para falar sobre o assunto.

A palestra proferida abordou o tema de principal interesse e
foco da Magistratura que compõe o Grupo: ‚A proliferação da
Conciliação no Tribunal de Justiça‛. Durante o evento, Regis
Castilho falou sobre a ideia de levar o Juizado Leigo ao Fórum de
Guarulhos, onde atua. ‚É importante que os Juízes e Desembargadores
aposentados continuem contribuindo ativamente, com sua experiência
de anos de judicatura‛, disse,
solicitando o auxílio do GAJ para
efetuar essa tarefa.
‚O GAJ recebeu visita do e. Juiz
Regis de Castilho Barbosa Filho que
discorreu sobre o tema Conciliação.
A
palestra
foi
altamente
proveitosa, já que ressaltou a
situação do Judiciário Paulista, no
tocante aos esforços consignados
aos Magistrados e dando acentuado
realce
ao
Grupo
de
Apoio
ao
Judiciário, que atualmente promove auxílio voluntário‛, afirmou o
Des. Laércio Laurelli, Secretário do grupo.
Ao final, o convidado respondeu a algumas perguntas dos
Magistrados presentes e ressaltou ainda que este é um bom momento
para o Judiciário, afinal, pode-se contar com a experiência daqueles
que poderiam dar suas vidas ao lazer, mas que estão presentes para
promover a ajuda necessária voluntariamente. Uma colaboração, sem
dúvidas, valorosa à Corte Paulista.

NOTÍCIA PUBLICADA NO SITE: http://www.apamagis.com.br
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Apamagis realiza palestra sobre conciliação
Com iniciativa do Grupo de Apoio ao
Judiciário (GAJ) e idealização da juíza Dalva
Rosa de Haro, acontece no próximo dia 19 (terçafeira),
às
11
horas,
a
palestra
sobre
Conciliação,
proferida
pelo
desembargador
aposentado Renzo Leonardi, que presidiu a
Apamagis no biênio 2002/2003.
A palestra – que também poderá ser
acompanhada com transmissão ao vivo, sem a
necessidade de inscrição prévia – será na Rua
Tabatinguera, 140, sobreloja, São Paulo.

FOTOS DA REALIZAÇÃO DO EVENTO:
19/04/2011

Assessoria de Imprensa TJSP–RS(texto)/Divulgação(Foto)
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Grupo de Apoio ao Judiciário GAJ tem
significativo aumento no número de
participantes
Com o objetivo de difundir a ideia da conciliação e
arbitragem a todo o Poder Judiciário bandeirante, a partir
da massiva participação dos Magistrados aposentados, o
Grupo de Apoio ao Judiciário cada vez mais tem conquistado
a atenção do Poder Judiciário paulista. Prova disso foi a
aprazível visita ao Fórum de Atibaia, que demarcou o
início do projeto de interiorização do Grupo, em março
deste ano. Nesta quinta-feira (5/5) a segunda reunião será
realizada na cidade de São João da Boa Vista.
Outro sinal de que este trabalho está obtendo êxito se
deu
por
meio
da
reunião
semanal
desta
terça-feira
(3/5),
que
contou
com
a
importante presença de cerca
de
32
Magistrados
–
e
continua aumentando. Os novos
colegas, Drs. Odair Sanna e
Osmar Bocci, que participaram
ativamente da reunião, vieram

para somar ainda mais
esforços ao GAJ.
Caso tenha interesse em
participar do Grupo,
compareça à sede administrativa da APAMAGIS
às terças-feiras, a
partir das 11h.

SPPREV: MOBILIZAÇÃO DO GAJ PELOS INTERESSES
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Texto de Ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo
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São Paulo, 09 de maio de 2011.

SENHOR PRESIDENTE:
O Grupo de Apoio ao Judiciário (GAJ), em atendimento
a solicitação de Vossa Excelência, vem de forma respeitosa, apresentar parecer
sobre a possibilidade de se firmar convênio com o SP/PREV, tendo em vista que
o objetivo é o não envio da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas
àquela secretaria.
Em análise ao “TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SÍ CELEBRAM A SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV E O MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PÁULO”, salienta-se que no tópico 5(cinco) no
tocante as “Obrigações das partes”, (Reajustar os proventos devidos para a
carreira do Ministério Público, promovendo a inserção de índices, aplicáveis no
Sistema de Gestão da Previdência(SIGEPREV)) (verbis), prevê-se a possibilidade
de hipótese, nunca descartável, que, a qualquer momento, poderá ocorrer, de
aplicação de índices dissimilados de reajustes para os inativos e pensionistas,
aplicando-se o regime geral da previdência. As ponderadas observações
previstas pelo Des. Carlos Eduardo Donegá Morandini, mostram convicção de
inquietação, senão vejamos: “vislumbro aqui, salvo melhor entendimento, a

possibilidade da utilização de índices diferenciados de reajustes para os inativos,
aplicando-se o regime geral da previdência. O Tribunal, firmando o convênio,
reconheceria a possibilidade da utilização de índices distintos de reajustes (um
para o pessoal da ativa e outro para os inativos). Anoto que a SPPREV já se
movimenta com vistas ao gerenciamento do pagamento dos inativos e o
convênio que ora se discute evitaria essa pretensão”.
Caso o Tribunal venha firmar convênio nos moldes do
convencionado com o Ministério Público, daria margem para reconhecer eventual
aplicação diversificada, quer para os da ativa, quer para os aposentados e
pensionistas, ferindo assim os dispositivos constitucionais mantidos nas emendas
que garantem a paridade e integralidade.
Portanto, Senhor Presidente, referido item preocupa
sobremaneira o
, que, desde o início de sua
criação, pela Portaria 7.896 de 20 de julho de 2010, alertou a Cúpula do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, gerenciando este tema, no sentido de que a
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folha de pagamento dos aposentados e pensionistas não deveria mudar de lado,
ou seja, ir para a vala comum.
Vê-se, com clareza, a temeridade de que, em um futuro
próximo a Entidade SPPREV possa promover a introdução de citados índices
projetados no mencionado item 5(cinco) “ut retro”.
Assim, o parecer, que ora se submete à douta
apreciação de Vossa Excelência, é no sentido de que, se o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo firmar referido convênio, deve ser suprimida a locução,

“promovendo a inserção de
Previdenciária (SIGEPREV)”.

índices

aplicáveis

no

Sistema

de

Gestão

Aproveita-se a oportunidade para apresentar votos de
altíssimo respeito e consideração.

Des. Gilberto Passos de Freitas
Presidente

Des. Laércio Laurelli
Secretário-Geral

Excelentíssimo Senhor
Desembargador JOSÉ ROBERTO BEDRAN
Digníssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
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Grupo de Apoio ao Judiciário São João da Boa
Vista recebe integrantes do GAJ
Na última quinta-feira (5/5) o Secretário do Grupo de Apoio ao Judiciário
(GAJ), Des. Laércio Laurelli e o Juiz Romeu Estevão Ramos estiveram no Fórum da
cidade de São João da Boa Vista para visitar os Magistrados, para conhecer o setor
de conciliação do local e relatar as principais
ações do Grupo em prol do Judiciário bandeirante.
Depois de conhecer o Setor de Mediação e de
Conciliação instalado na Sede da Circunscrição, o
Des. Laurelli frisou a importância de se buscar
métodos alternativos para a solução dos conflitos,
ênfase
especial
aos
esforços
dos
inúmeros
voluntários, agentes de bem, que se posicionam como
conciliadores nessas comarcas.
Após, os representantes do GAJ conheceram os
responsáveis pela conciliação no local, o Mediador
Ivan José da Silveira, o Conciliador Paulo
Sérgio de Oliveira e a Coordenadora do setor,
Célia de Lourdes Junqueira. Os Magistrados dos
Oswaldo Rossati, Danilo Pinheiro Spessotto,
Osmar
Marcelo
Júnior,
Heitor
Siqueira
Pinheiro e Willian Mikalauskas acompanharam
os representantes do GAJ até a Faculdade
UNIFEOB,
onde
alunos,
Advogados,
Conci
liadores, Juízes e serventuários puderam
conferir a palestra do Des.Laurell li a
respeito da Mediação e Conciliação e o
lançamento
do
livro
‚Reflexões
de
um
Magistrado‛, do Juiz Romeu Estevão.
Laurelli relatou o início do GAJ, a
partir de um convite do Des. Gilberto Passos
de Freitas, atual Presidente do Grupo. ‚O GAJ
começou com a participação de, aproximadamente,
sete pessoas. Hoje já contamos com quase 40!‛,
comemorou. Na ocasião também conclamou os Juízes
aposentados para que integrem o GAJ, sobretudo
para que também auxiliem nas Comarcas onde
residem, agora como conciliadores do Juízo. ‚O
Conciliador deve tentar criar um ambiente não
hostil com as partes‛, disse. ‚Temos o dever de
restabelecer a confiança entre eles‛.
Em seguida, o Juiz Romeu Estevão fez o
lançamento de seu livro, o ‚Reflexões de um
Magistrado‛.
‚O senhor está de parabéns pelo livro. Aqueles que são do ramo jurídico
devem lê-lo; aqueles que não são também devem. Obrigado por escolher a nossa casa
para realizar este lançamento‛, anunciou o Pró-Reitor da UNIFEOB, Juarez Torino
Belli.
Ao final foi realizada uma sessão de autógrafos.

V

PARTICIPAÇÃO DO GAJ
EM VISITAS MONITORADAS AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ORIENTAÇÃO, INSTRUÇÃO E
ESCLARECIMENTOS
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Visitas monitoradas ao TJSP descrevem a
história do Judiciário

Os interessados em conhecer um pouco mais sobre a história e o
funcionamento do Poder Judiciário paulista podem recorrer às visitas
monitoradas do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Grupos de 20 a 50 pessoas podem agendar visitas ao Palácio
da Justiça, localizado na Praça da Sé, centro de São Paulo. No
programa, além do tour pelas dependências do prédio, construído na
década de 30 pelo arquiteto Ramos de Azevedo, há também palestras
sobre a instalação e a evolução da Justiça paulista, a importância
jurídico-arquitetônica do prédio, entre outros temas.
Os participantes ainda podem optar por assistir a uma das
sessões de julgamento da segunda instância.
As visitas acontecem diariamente a partir das 13 horas e
devem ser agendadas pelo telefone (11) 3112-1246 ou 3242-9366, ramal
376.
Outro edifício do TJSP que está aberto à visitação é o
Palacete Conde de Sarzedas, localizado na rua Conde de Sarzedas, nº
100, que foi construído em 1891. O imóvel foi tombado pelo Conpresp
em 2002 e restaurado pelo arquiteto Samuel Kruchim. Atualmente é
sede do museu do TJSP e abriga núcleos culturais que retratam a
evolução da Justiça em São Paulo.
Entre os temas dos núcleos estão o tribunal do júri, a
escravatura no Brasil, e os extintos Tribunais de Alçada. O local
abre às 11 horas e só é necessário pré-agendamento para grupos no
telefone (11) 3295-5819.
As visitas monitoradas em ambos os prédios são gratuitas
e realizadas pelo cerimonial do Tribunal de Justiça e pelo Grupo de
Apoio ao Judiciário (GAJ), formado por magistrados aposentados que
prestam serviços voluntários ao TJSP.
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Tribunal de Justiça promove visitas
monitoradas
O Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo recebe, no mês
de novembro, visitas de alunos de diversas Faculdades de Direito do
Estado,
com
o
objetivo
de
aproximar as aulas acadêmicas à
realidade
do
ambiente
do
Judiciário paulista.
Na tarde desta quartafeira (3/11), cerca de 30 alunos
da Faculdades Integradas Antônio
Eufrásio de Toledo, de Presidente
Prudente (558 km da Capital)
conheceram um pouco da história do
Tribunal de Justiça, obras e salas que formam o Palácio da Justiça,
além de presenciarem uma sessão de julgamento.
O desembargador Laercio Laurelli, integrante do Grupo de
Apoio ao Judiciário (GAJ), abriu o encontro manifestando a
satisfação em receber os alunos. Ele explicou, em linhas gerais,
como o funcionam as Câmaras de Julgamento.
Para o desembargador, ‚as visitas monitoradas são de grande
importância, não só para os alunos, mas também para o público que
circula pelo Tribunal de Justiça e se interessa pela história do
Judiciário. O Grupo de Apoio ao Judiciário se preocupa em transmitir
conhecimento aos alunos, complementando as informações que adquirem
na universidade‛.
Até o final do mês estão previstas as visitas dos alunos da
Universidade de Mogi das Cruzes; Faculdade de Direito Professor
Damásio de Jesus; Faculdades Integradas Padre Albino – Fipa; Curso
de Direito das Faculdades de Jaú; Centro Universitário Moura Lacerda
(Ribeirão Preto); Faculdade de Jaguariúna; Centro Paula Souza, das
Faculdades Integradas Claretianas (Rio Claro); Universidade Santa
Cecília de Santos e da Pontífica Universidade Católica de São Paulo
– PUC/SP.
Assessoria de Imprensa TJSP – HS(texto)/DS(foto)
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Alunos da USP conhecem o Palácio da Justiça
Cerca de 120 alunos da Universidade de São Paulo - Faculdade de
Direito Largo de São Francisco visitaram hoje (24) o prédio do
Palácio da Justiça e conheceram um pouco da história e o
funcionamento do Poder Judiciário paulista.
Os alunos foram recepcionados pelo corpo de servidores do
Cerimonial do Tribunal de Justiça. Em seguida, Bruno Bettine de
Almeida, funcionário do Museu TJSP, falou aos estudantes sobre os
aspectos culturais e históricos do prédio. Ele lembrou que a
primeira visita monitorada aconteceu em 1995, por iniciativa do
professor e coordenador do Museu desembargador falecido Emeric Levai
que, na época, sentiu a necessidade de preencher o vácuo que existia
entre o Tribunal de Justiça e a Faculdade de Direito. Bettine
mencionou também que o 1ª Júri no Palácio aconteceu em 1927 e ficou
conhecido como crime da mala.
O desembargador aposentando Laércio
Laurelli, integrante do Grupo de Apoio
ao Judiciário (GAJ), deu boas-vindas aos
estudantes e os cumprimentou em nome do
professor titular da Universidade, José
Rogério Cruz e Tucci. "O professor José
Rogério é um homem de grande sabedoria", ressaltou .
Laércio Laurelli explicou como é a estrutura do Judiciário, a
função dos desembargadores, como são divididas as câmaras e sua
composição, além de frisar que ‚o conhecimento é tudo, quem diz
saber tudo não sabe nada, e devemos fugir dessas pessoas‛. O
desembargador dividiu com os alunos a sua experiência. “Transmito o
que sempre norteia o meu caminho: ler, estudar e conhecer.” Laurelli
finalizou citandos os cinco degraus para se alcançar a sabedoria:
“calar, ouvir, lembrar, agir, estudar, estudar e estudar”.
O
desembargador
encerrou
a
palestra
entregando
aos
representantes dos alunos – Saylon Alves Pereira e Nayara Ferreira
Araújo Alves – um certificado da visita monitorada à instituição de
ensino. No final da palestra, os alunos foram convidados a conhecer
a sala Emeric Levai e a sala Paulo Bomfim.
As visitas monitoradas acontecem diariamente a partir das
13 horas e devem ser agendadas pelos telefones (11) 3106-1476 ou 32429366, ramal 376. Os participantes podem optar por assistir a uma das
sessões de julgamento da segunda instância.
Assessoria de Imprensa TJSP – SO (texto) / DS (foto)
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Acadêmicos de Araçatuba visitam o Palácio da
Justiça
Deixar de lado os bancos escolares e partir em busca de
conhecimentos práticos. Cada vez mais, os estudantes do Curso de
Direito procuram conhecer o funcionamento da Justiça em todas as
suas instâncias. Desta vez, alunos do Centro Universitário Toledo de
Araçatuba (UniToledo) percorreram 524 km para conhecer o prédio do
Palácio da Justiça. Na visita de hoje (11) cerca de noventa
acadêmicos, sob a coordenação do professor Romeu de Almeida Salles
Júnior, conheceram um pouco do funcionamento do Poder Judiciário.
Os alunos, recebidos pelos funcionários do cerimonial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visitaram as
dependências do palácio, conheceram um pouco da história do Tribunal
e ouviram do desembargador Laercio Laurelli, integrante do Grupo de
Apoio ao Judiciário (GAJ), sobre os procedimentos mais comuns
utilizados nos julgamentos. O desembargador, também, comentou alguns
artigos dos códigos Penal e Civil, falou sobre a independência do
Poder Judiciário e esclareceu as dúvidas dos estudantes.
Laercio Laurelli encerrou a palestra declamando o poema
‘Valsa’, de autoria do poeta Paulo Bomfim, secretário de Relações
Institucionais do TJSP. Os alunos do curso de Direito de Araçatuba
percorreram uma grande distância, mas foram recompensados: o próprio
poeta finalizou o encontro lembrando sua ligação com Araçatuba,
quando fez parte do Conselho Estadual de Educação.
Assessoria de Imprensa TJSP – MA(texto)/AC(fotos)
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Estudantes do curso de Direito da Holanda visitam TJSP
Um grupo de 30 estudantes de Direito da Universidade de
Amsterdam, na Holanda, visitou hoje (27) o Tribunal de Justiça de
São Paulo para conhecer de perto como funciona o sistema jurídico
brasileiro. A ideia surgiu a partir de uma visita de cônsules de
países da União Europeia, em dezembro do ano passado, da qual
participou o cônsul da Holanda.
O grupo chegou a São Paulo no
início da semana e já visitou uma
penitenciária feminina e a Faculdade
de Direito do Largo São Francisco. No
Palácio
da
Justiça,
eles
foram
recebidos pelos juízes assessores da
Corregedoria-Geral da Justiça, Marco
Fábio Morsello e Carlos Dias Motta, e
pelo desembargador Laercio Laurelli, integrante do Grupo de Apoio ao
Judiciário (GAJ), composto por magistrados aposentados que auxiliam
voluntariamente o TJSP. Laurelli falou sobre a composição da Corte e
esclareceu algumas curiosidades dos estudantes, entre elas como é
feita a escolha do presidente e qual a porcentagem de magistradas no
Tribunal.
Em seguida, os estudantes assistiram parte da sessão de
julgamento do Órgão Especial, onde foram saudados pelo presidente do
TJSP, desembargador José Roberto Bedran. O Órgão Especial é composto
por 25 desembargadores, sendo metade dos membros eleitos e a outra
metade pelos magistrados mais antigos. No intervalo da sessão, o
desembargador Mário Devienne Ferraz conversou com os estudantes,
explicou qual é o trabalho do Órgão e a competência das Justiças
estadual e federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal.
Ehsan Naseri, um dos universitários do grupo, disse que ‚a
visita a São Paulo foi interessante porque pôde conhecer as
diferenças entre a Justiça em seu país e no Brasil‛.
Cada estudante recebeu um exemplar do livro 'Memória e
Atualidade', que conta a história do Tribunal paulista entre 1874 e
2007. A visita foi monitorada por Joyce Driesmans, do consulado
holandês no Brasil, e Arianna França, coordenadora do Cerimonial,
Relações Públicas e Museu do TJSP.
Assessoria de Imprensa TJSP – CA (texto) / AC (fotos)
imprensatj@tjsp.jus.br

PONTO, mas não FINAL
Aqui foi compilado um pouco do que tem feito o GAJ, em uma
iniciativa de voluntariado sem precedentes, a congregar Desembargadores e Juízes
aposentados.
As perspectivas são animadoras e o desenvolvimento das frentes
de atuação revigora este ânimo. Para o segundo semestre há novos projetos, em que
se inclui a Escola Paulista da Magistratura, representada por seu laborioso Diretor,
Desembargador ARMANDO SÉRGIO PRADO DE TOLEDO, onde o GAJ encontrou
abertura à promoção de cursos e palestras que atendam a objetivos comuns.
Na verdade, os objetivos perseguidos pelos componentes do GAJ
são comuns a todos os que gravitam em torno do Tribunal de Justiça de São Paulo. A
peculiaridade está apenas em que, diferentemente da maioria, os Magistrados do GAJ
concluíram, já, seu tempo de exercício profissional, mas não deram por cumprida a
missão abraçada no ato da Posse. A batalha em que se lançaram acabou, mas a guerra
ainda segue, renhida e feroz. E os filhos do Judiciário Paulista não podem fugir a esta
luta. Não enquanto for realidade o teor do excerto encontrado na decisão proferida
em Mandado de Segurança, pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO DE MELLO,
num reconhecimento franco e grave da situação que vive, especificamente, a Corte de
Justiça bandeirante.
“Pois bem, a situação do Judiciário paulista é
notoriamente

deficitária,

conduzindo

a

quadro

revelador de intenso e, até mesmo, desumano esforço,
obrigatório,

inafastável,

de

seus

juízes.

Segundo

dados levantados pelo Conselho Nacional de Justiça,
nos anos de 2008 e 2009, São Paulo conta com 21.6% dos
magistrados estaduais e a despesa total corresponde a
22.8% da atinente à Justiça dos Estados. Responde por
44%

do

total

de

processos

pendentes,

havendo

concentrado 35.7% das sentenças e decisões proferidas,
recebendo 28.9% das ações propostas em 2009. Tramitam
mais de 18 milhões de processos. Os depósitos judiciais
alcançam 25 bilhões, representando 48% do total dos
depósitos da Justiça estadual de todo o país. A relação
despesa total da Justiça paulista/PIB do Estado é a
segunda mais baixa do Brasil, sendo de 0.45%, enquanto
a média dos Estados está em 0.67%. Mais do que isso, esse
país dentro do país, que é São Paulo, conta com 5.6
magistrados para cada 100 mil habitantes, abaixo da

média nacional, de 5.9. É o Estado com maior número de
casos novos por magistrado de primeiro grau – 2.540. A
média

dos

Estados

é

de

1.424.

Sob

o

ângulo

da

produtividade, possui o número mais elevado do país –
10.065 processos por magistrado. A média nacional é de
5.144 processos e o segundo
Estado

em

gradação

de

produtividade alcança 6.987
processos por ano. A média
de sentenças e decisões por
magistrado, em São Paulo, é
de 2.033 – a segunda maior do
país, estando 47% acima da
média geral, que é de 1.381.
Há
que

a

de

maior

convir-se
carga

de

trabalho da magistratura nacional recai sobre os
ombros dos juízes paulistas. A infraestrutura e

o

número de cargos não atendem à grande demanda. A
tudo

isso

soma-se

a

dificuldade

em

preencher-se

cargos. São Paulo conta com 137 varas na capital e 166
no interior, devidamente criadas e não instaladas.
Relativamente aos cargos de juiz, 294 estão vagos.”
[MS 28.286/DF – Impte: associação paulista de magistrados – apamagis
impdo: conselho nacional de justiça]

Há de convir-se (copiando a expressão acima), que é preciso
ajudar os juízes paulistas a carregar o fardo posto em seus ombros.
Os que acreditaram e os que contribuem, mesmo indiretamente,
para o êxito do projeto revelado nestas páginas, a exemplo do Desembargador Paulo
Dimas, da APAMAGIS, se nutrem nas fontes da Sabedoria que inspirou o Grupo,
símbolo de apreço, dedicação e respeito ao Tribunal de Justiça de São Paulo.
Reunidos os esforços, o apoio será eficaz e o fardo se tornará mais
leve e o Judiciário mais forte.
Por isto mesmo, não há ponto final neste trabalho. É que a
história do GAJ está apenas começando...

Este é um
trabalho
artesanal.
Os comentários e a
seleção e
montagem de textos,
fotos e
ilustrações foram feitos por
DALVA ROSA DE HARO.
Das notícias, fotos e outras publicações
reproduzidas, foi indicada a fonte.
Apoio: APAMAGIS
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