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QUEM SOMOS

Fundado em 8 de dezembro de 1999 por 21 juízes de primeiro grau, o Instituto 
Paulista de Magistrados – IPAM é uma associação civil de cunho científico e 
cultural, sem finalidade lucrativa, ideali zado para valorizar o Poder Judiciário e a 
Magistratura. Está sediado na cidade de São Paulo, conta atualmente com 1.278 
(mil duzentos e setenta e oito) associados, entre membros titulares, colaboradores 
e honorários.

Dentre as atividades desenvolvidas, estão os estudos dos direitos interno 
e internacional; incentivo e promoção de pesquisas, projetos sociais e edição de 
livros e revistas. Mantém uma biblioteca com material específico relacionado ao 
Poder Judiciário e a assuntos de interesse do Instituto; tem por meta editar revis-
tas, jornais, programas de rádio e televisão, boletins e trabalhos sobre quaisquer 
matérias relacionadas à cultura e à ciência; publica e patrocina a edição de livros 
que favoreçam a divulgação da ciência jurídica e da cultura em geral; propicia 
debates sobre temas relacionados à magistratura; promove cursos de aperfeiçoa-
mento e realiza projetos em parceria com outras instituições visando fortalecer 
a sociedade e esclarecer informações sobre a posição e as atribuições dos profis-
sionais do Judiciário.

Criado pela Magistratura, o IPAM nasceu para defender as prerrogativas e 
a dignidade dos magistrados e propor demandas coletivas na defesa desses inte-
resses. Por isso, celebra convênios e parcerias em prol de seus membros, especial-
mente destinados à valorização da vida, da saúde e do aprimoramento cultural 
e científico; concede bolsas de estudo e realiza concursos com distribuição de 
prêmios, a fim de favorecer a aproximação entre as diversas carreiras jurídicas e 
incentivar o respeito à dignidade da pessoa humana, ao pluralismo e às diferenças.
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ATUAL DIRETORIA (BIÊNIO 2018/2019)
DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente 
Hertha Helena Rollemberg 
Padilha de Oliveira

Por que realizar um livro comemorativo dos 20 anos de 
fundação do IPAM?
Porque algumas histórias merecem ser contadas. Os bra si-

leiros, em geral, não têm o hábito de registrar a história de suas instituições. Mas 
o registro histórico, muito mais que um amontoado de recordações, é uma ho-
menagem àqueles que traba lharam com empenho e uma inspiração aos novos 
trabalhadores.

Normalmente, quando tomamos contato com uma instituição já consoli-
dada, ignoramos por completo o trabalho daqueles que a ela se dedicaram, e as 
dificuldades que enfrentaram no caminho. Registros como este resgatam infor-
mações já esquecidas, ações reali zadas e dificuldades vencidas.

As instituições, assim como a vida das pessoas, têm seus ciclos. Uma insti-
tuição com 20 anos de existência é ainda jovem, se pensarmos em termos históri-
cos. Seria um jovem adulto, se estivéssemos tratando de um ser humano. Venceu 
as etapas iniciais da existência, consolidou-se em seu meio e já acumula uma boa 
experiência e vivência, que o credenciam a passos mais ambiciosos. 

Que assim seja com o nosso IPAM! 

1º Vice-presidente 
Antonio Carlos Malheiros

O IPAM tem uma montanha de coisas que pode realizar 
no futuro. Podemos montar um departamento de cul-
tura, porque o IPAM é notoriamente cultural. Tanto é 
verdade que ouço muita gente comparando o IPAM 

ao Instituto dos Advogados, do qual sou conselheiro, na categoria colabora-
dor, visto que sou magistrado. Poderíamos nos aprimorar um pouco mais em 
cursos que seguramente seriam muito interessantes, não necessariamente ju-
rídicos, como psicologia, meditação, história da arte. Cursos que servem 
para o refinamento cultural dos magistrados e demais associados do IPAM.
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2ª Vice-presidente 
Tania Mara Ahualli

Convidada a conhecer o IPAM em 2010, encontrei pessoas 
vocacionadas a fazer o bem, direcionando a força da magis-
tratura para projetos sociais e culturais, e com enorme von-
tade de inovar. Era um grupo pequeno, mas com um vínculo 

forte de identidade de ideais, o que me motivou a querer participar. O Projeto 
Eu Tenho Voz tem sido o vetor principal de atuação do IPAM nos últimos anos, 
aproximando milhares de crianças da figura do Magistrado e oferecendo espe-
rança para a resolução de situações de sofrimento físico e moral. Importante unir 
forças para que este trabalho se mantenha e que outras propostas de igual valor 
possam ser assumidas pelo Instituto.

Secretária-geral
Valeria Ferioli Lagrasta

Minha principal contribuição ao IPAM, atualmente, é parti-
cipar do Conselho Editorial que avalia e seleciona os livros a 
serem publicados pela editora da entidade. E, naturalmente, 
a promoção do Curso de Capacitação de Conciliadores e 

Mediadores, que é mais um dos compromissos sociais do IPAM. De grande rele-
vância, o Projeto Eu Tenho Voz, capitaneado pela presidente Hertha, que tenho 
o privilégio de acompanhar e que já ouviu centenas de crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual, propiciando seu acompanha mento e resgate pela 
sociedade.

Ademir Modesto de Souza
– Secretário-adjunto

Neste aniversário de 20 anos quero cumprimentar o IPAM 
pelo fomento ao estudo e à pesquisa, pelos serviços presta-
dos aos associados e sobretudo pelo serviço social desen-
volvido. É gratificante ser associado de um Instituto que não 

se restringe à difusão da cultura mecanicista do direito, mas que se preocupa em 
fazê-lo instrumento de solução de problemas sociais.
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CONSELHO CONSULTIVO E FISCAL 

Jayme Martins de Oliveira Neto 
– (Membro Nato)

Jeferson Moreira de Carvalho 
– (Membro Nato)

Antonio Augusto Guimarães 
de Souza

Prevejo longa vida ao IPAM. Sua diretoria e todos os colabo-
radores têm objetivo bem preciso e trabalham para que o 
ins tituto se mantenha atuante. Uma prova é a realização 
deste livro, que certamente estimulará novas atividades e, 

principalmente, servirá de âncora para novas gerações de magistrados. Os novos 
juízes estão sendo formados com capacidades ampliadas de articulação política 
e o IPAM tem a sua influência política, aliás precisa ser uma entidade de boa 
política. O fato social exige adaptações, e é próprio do Direito estar adaptado aos 
tempos e aos costumes para decidir o fato social.

Antonio Carlos Mathias Coltro

O IPAM, desde sua criação, vem desenvolvendo atividade 
efetiva e atingindo os resultados pretendidos, tanto no que 
se refere à Magistratura de São Paulo, quanto no que lhe cabe 
sob o aspecto socioinstitucional. Dentre suas finalidades, 
com teor bastante democrático, há aquelas que permitem 

participar de eventos variados e com repercussão na comunidade, observada a 
publicidade e os ideais liberais orientadores de seus objetivos.

É com muita satisfação que dele participo, destacando o quanto sua digna 
Presidente, Hertha Helena, já realizou e sei que ainda fará no plano institucional, 
na esteira do ideário que motivou sua criação e serve como incentivo às iniciativas 
preconizadas para o futuro.



10                                                                                       IPAM

Ana Maria Brugin

Participo do Instituto Paulista de Magistrados, que completa 
20 anos neste fim de ano, desde o seu início. 
Durante esses 20 anos de existência, muito foi feito no de-
senvolvimento do estudo do direito, de pesquisas relaciona-
das com a Magistratura e o Poder Judiciário, muitas obras 

foram editadas e, especialmente nos últimos três anos, o IPAM idealizou e vem 
participando do importante Projeto Eu Tenho Voz, que muito tem contribuído 
no combate do abuso sexual de crianças e adolescentes. 

O IPAM, por ocasião dos seus 20 anos comemora o alcance dos seus objetivos. 

Franco Oliveira Cocuzza

Orgulho-me de ter sido um dos fundadores do IPAM. Parti-
cipei de quase todas – senão todas – as diretorias e conselhos 
ao longo desses vinte anos. Aliás, a primeira contribuição ao 
então recém-criado IPAM, mensalidade no valor de R$ 20,00, 
foi feita por mim! Fui o primeiro presidente do Conselho Con-

sultivo e Fiscal – e depois voltei a integrar o mesmo conselho em outras oportuni-
dades. Não muito tempo depois disso, eu me afastei um pouco do Instituto porque 
saí do Foro de Santo Amaro e fui para o Tribunal de Justiça. Ao me aposentar, voltei 
a participar ativamente e atualmente sou novamente conselheiro. Admito que os gru-
pos da Internet facilitaram muito a comunicação e o compartilhamento de opiniões 
e ideias, o que permite participação mais efetiva e constante. 

Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini  

Iniciei meu trabalho, junto ao IPAM, quando as reuniões 
eram realizadas no interior dos gabinetes das Varas Cíveis 
do Foro Regional de Santo Amaro. O IPAM e suas ambições 
me foram apresentados por meio de dedicados e ambiciosos 
colegas Juízes, à época Juízes Auxiliares da Capital. Atuei na 

Secretaria, no Conselho, na Vice-Presidência e, também, como ouvinte-amiga de 
colegas que ajudaram nos resultados. 

Atividades Culturais, edição de livros, aprimoramento da Ma gis tratura 
através da realização de Congressos e, ultimamente, projetos sociais como “Eu 
Tenho Voz”, foram idealizados e criados, em meio ao enorme trabalho que en-
volve a carreira na solução de litígios. O futuro trará o incremento dos projetos 
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atu ais, bem como a discussão do papel do Judiciário na sociedade, o respeito 
e papel do Juiz, do advogado e todos aqueles que contribuem para a função 
jurisdicional.

O empenho, a vontade e a dedicação resultaram nesses 20 anos de êxito da 
instituição, na qual, com orgulho, faço parte. O meu carinho a todos que integram 
o IPAM. 

Marco Antonio Martin Vargas

Sou membro do Conselho, reconduzido. O que pude cons-
tatar nesse período é que o IPAM tem tido uma larga atu-
ação na defesa da cultura dos magistrados, com publicações 
de livros, e também no apoio aos associados com os con-
vênios que mantém. Isso permite que o magistrado tenha 

uma gama maior de opções para escolha do suporte mais adequado nas questões 
de saúde, de seguro e de outros mais. A minha perspectiva para o futuro do IPAM 
é que a entidade atue mais intensamente em prol da cultura dos seus associados, 
podendo ser um canal de representação muito forte.  

Mônica de Cássia Thomaz Perez R. Lobo

Eu entrei no IPAM em 2006, quando ainda trabalhava no 
Foro de Santo Amaro, portanto sou associada há 13 anos. 
Sinto que, ao longo desse tempo, houve uma mudança. No 
começo, o IPAM era um grupo de estudos que promovia 
congressos, palestras com grandes professores, e eu amava 

esses encontros. Mas, hoje, o IPAM tem um trabalho fenomenal que é o Projeto 
Eu Tenho Voz. Ganhou uma função social e um destaque na área da educação 
e afirmo que é um projeto que não pode parar. É impressionante ver como são 
grandes os resultados e como as crianças e adolescentes nos procuram. Ao mes-
mo tempo, é uma contribuição imensa para aumentar a confiança da população 
no Poder Judiciário. 

Ricardo Felício Scaff

O IPAM foi criado pela Magistratura e para a Magistratura, 
com intuito de defender cons tantemente as prerrogativas e 
a dignidade dos magis trados e propor demandas coletivas na 
defesa desses interesses. Por isso, celebra convênios e par-



12                                                                                       IPAM

cerias em prol de seus membros, especialmente destinados à valorização da vida, 
da saúde e do aprimoramento cultural e científi co; concede bolsas de estudo e 
realiza concursos com distribuição de prêmios, a fim de favorecer a aproximação 
entre as diversas carreiras jurídicas e incentivar o res peito à dignidade da pessoa 
humana, ao pluralismo e às diferenças. Sou membro efetivo do IPAM desde 2012.

EQUIPE EXECUTIVA

Antonio Clementin 
– Assessor cultural do IPAM

A ideia de realizar um prêmio de literatura para juízes já exis-
tia havia anos, precisava apenas ser transformada em projeto 
e executado. No fim de 2014, o trabalho de elaboração do 
projeto começou a ser articulado, a partir do empenho do Dr. 

José Renato Nalini, então presidente do TJSP, do Dr. Jayme de Oliveira, presidente 
da Apamagis, e do professor Gabriel Chalita, presidente da Academia Paulista de 
Letras. Com a parceria constituída, formou-se uma comissão executiva composta 
pela Dra. Hertha Helena Padi lha de Oliveira (Apamagis), Dr. Ricardo Scaff  (TJSP) 
e eu, como exe cutor, representando a APL. O Prêmio de Literatura para Juízes 
(poesia, crônica e conto) foi realizado com excelente resultado, graças ao trabalho 
competente da comissão de jurados, composta pelos escritores Anna Maria Mar-
tins, Mafra Carbonieri e Joaquim Maria Botelho.

Em uma de nossas reuniões, a Dra. Hertha disse que tinha a ideia de realizar 
um projeto para defender as crianças contra o abuso sexual e perguntou se eu tinha 
interesse em ajudá-la. Havia a cons tatação de que seria inviável promover palestras de 
juízes sobre o tema para crianças de escolas públicas. Ela conhecia o trabalho de um 
grupo de teatro de Belo Horizonte que usava esse tema. A ideia era trazer uma das 
peças desse grupo para ser apresentada em escolas de São Paulo. Logo a proposta 
mostrou-se inviável e eu disse que o ideal seria encontrar um grupo de teatro de São 

Viviane Nóbrega Maldonado
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Paulo. Para nossa sorte, logo tivemos a indicação da Cia. Narrar Histórias Teatraliza-
das, com a peça Marcas da Infância. Fizemos contato com o grupo, que apresentou 
as condições para elaborar e iniciar o Projeto Eu Tenho Voz, hoje no seu 4º ano de 
execução.

O abuso sexual infantil é crime abominável, covarde, geralmente cometido 
por pessoas portadoras de doenças mentais graves, que deixam sequelas profun-
das nas crianças.

O Projeto Eu TenhoVoz tem um efeito preventivo e educador. Ele assinala 
que abuso sexual contra crianças é crime hediondo e destaca quais as providências 
a serem tomadas, de modo a ajudar na solução do problema e punir os culpados.

Num segundo momento, devido ao falecimento do amigo Arlindo Carva-
lho, a Dra. Hertha me convidou para fazer a produção editorial da Editora IPAM, 
dada a minha experiência na área. Alguns livros já foram editados, inclusive este 
também foi editado por nós.  

Com o apoio do IPAM e da APL, tomei as providências para criação do 
Clube de Leitura da Apamagis, que é um sucesso, pelo repertório de livros esco-
lhidos, pelo interesse fiel dos leitores, pela competente mediação da Dra. Danielle 
Martins Cardoso e, também, pelo apoio decisivo da Dra. Vanessa Mateus e Dra. 
Valeria Ferioli Lagrasta, que representaram o acolhimento da Apamagis.

Estamos certos de que poderemos ampliar os trabalhos sociais, literários e 
culturais, de modo a contribuir para a divulgação da cultura entre os associados, 
sem perder de vista as novas gerações, que precisam do nosso apoio.

Geralda Borges 
– Assessora da Presidência

Eu conhecia a Dra. Hertha há algum tempo e sabia que ela 
queria desenvolver um projeto com crianças. Morei fora de 
São Paulo por um tempo, primeiro no Rio de Janeiro, depois 
em Fortaleza, sempre a trabalho, como administradora de 

empresas e especialista em comércio exterior. Quando retornei, em 2017, o Pro-
jeto Eu Tenho Voz já estava funcionando. A peça estava escolhida e as apresen-
tações demonstrativas para autoridades já haviam sido feitas. Naquele momento, 
o projeto precisava ampliar a captação de verbas para conseguir abranger um 
público maior. Com minha experiência de preparação de projetos de captação 
de recursos, para empresas, junto ao BNDES, sugeri que o IPAM participasse de 
editais de apoio a iniciativas sociais. Fiz uma pesquisa e descobri vários. Quando 
mostrei as possibilidades à Dra. Hertha, ela me disse que a tarefa de realizar as 
inscrições era minha. Aceitei de bom grado, e, como conhecia bem o andamento 
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do projeto, passei a acompa nhar as apresentações da peça Marcas da Infância para 
verificar os procedimentos, para fundamentar melhor as justificativas para editais. 
Com o passar do tempo, e com a morte do Arlindo, que era o braço administra-
tivo do IPAM, passei a ajudar a presidência em outras áreas, especialmente em 
governança. Gosto muito de projetos sociais e considero o Projeto Eu Tenho 
Voz de uma relevância enorme. Uma de minhas principais funções, atualmente, 
é adminis trar a logística das apresentações, dentro e fora do estado de São Paulo. 
E temos convites para levar o projeto para o exterior, esta oportunidade surgiu 
durante o mais recente Encontro de Juízes de Língua Portuguesa, em São Paulo.       

Carla F. de Abreu 
– Assistente administrativo

Durante toda a minha carreira profissional encontrei muitas 
pessoas pelo meu caminho e cada uma delas teve um im-
pacto na minha vida. Algumas foram essenciais para o meu 
aprendizado e desenvolvimento, outras me apoiaram e me 

deram suporte quando duvidei das minhas capacidades, mas todas foram igual-
mente importantes. 

Não é sempre que tenho a oportunidade de expressar a minha gratidão e 
carinho por elas, portanto deixo aqui a minha homenagem ao Instituto Paulista de 
Magistrados que me acolheu com tanta simpatia e a todos que me acompanharam 
ao longo dessa jornada. 

Agradeço de coração a todos que me ajudaram e espero um dia poder retri-
buir em dobro por tudo que fizeram!
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OS FUNDADORES

PIONEIROS DE UMA IDEIA

Os Membros Titulares que participaram da constituição do Instituto, realizada 
em 8 de dezembro de 1999.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Alexandre David Malfatti
Aloísio Sérgio Rezende Silveira
Anna Luiza Wirz de Albuquerque Araújo 
Antonio Augusto Guimarães de Souza
Antônio Mário de Castro Figliolia
Augusto Machado de Barros Filho
Camilo Léllis Santos Almeida 
Durval Augusto Rezende Filho
Flávio Fenóglio Guimarães
Franco Oliveira Cocuzza
Hertha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira
Jayme Martins de Oliveira Neto
João Camillo de Almeida Prado Costa 
Joel Paulo Souza Geishofer 
Luís Fernando Balieiro Lodi
Luiz Geraldo Cunha Malheiro 
Márcia Faria Mathey Loureiro 
Renato Genzani Filho
Roger Benetis Pellicani
Samuel Francisco Mourão Neto 

Para a solução de conflitos, o IPAM se soma a outras instituições

Dr. Aben-Athar de Paiva Coutinho 
– Fundador

Passados 20 anos, lembro-me de que a iniciativa de cri-
ar o IPAM foi do Dr. Jayme e da Dra. Hertha, ambos 
empenha dos na criação de um órgão que ouvisse as 
propostas de magistrados, visando à melhoria do judi-
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ciário paulista, sempre tendo como prioridade a sua finalidade de solução 
de conflitos. 

A jurisdição local, de Santo Amaro e Parelheiros, sofria, então, com a quan-
tidade de processos cíveis e criminais comuns, além das questões afetas ao Juizado 
de Pequenas Causas.

Penso que de certa forma a proposta vem sendo alcançada, somada aos es-
forços de outras instituições.

 
O IPAM contribui com políticas públicas de gestão

Dr. Alexandre David Malfatti 
– Fundador

Na ocasião da criação do Instituto Paulista de Magistrados, 
eu judicava na 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Ama-
ro. Meu cargo era de juiz auxiliar da comarca da Capital. Veri-
fiquei, junto aos meus colegas, uma grande vontade de unir 

esforços para a criação de uma entidade voltada a fomentar estudos, pesquisas e 
atividades de interesse da magistratura, como forma de melhorar o desempenho 
da atividade jurisdicional, e aderi à iniciativa com bastante entusiasmo. Inclusive 
participei das primeiras diretorias. 

Não acredito que houvesse, naquele momento, nenhuma demanda social 
específica que mobilizasse os juízes de primeiro grau ou demandasse deles a 
criação de uma entidade do gênero. Mas me recordo que a carga de trabalho e 
o movimento de ações eram intensos. Havia, sim, uma necessi dade de otimi-
zação do serviço, aliada à manutenção da qualidade. Tudo isso demandava a 
necessidade de gestão em dois níveis; um primeiro, no universo da Vara (mi-
crossistema); e um segundo, no âmbito maior do próprio Tribunal de Justiça 
(macrossistema). Esses pontos inspiraram a criação do Instituto. 

O IPAM manteve os seus propósitos e finalidades desde o início, principal-
mente no sentido de realizar pesquisas sobre o movimento do Poder Judiciário. 
Esses estudos podem orientar políticas a serem adotadas na gestão desse poder.

Não tenho participado ativamente do IPAM, nos dias atuais, em razão de 
minhas atividades como juiz titular da 1ª Vara da Família de Santo Amaro, mas 
convocado para assessoria da Corregedoria do Tribunal de Justiça do estado de 
São Paulo.

Mas estou seguro de que o IPAM seguirá realizando um traba lho de rele-
vância, especialmente no aprofundamento das pesquisas de interesse do Poder 
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Judiciário, que podem contribuir sobremaneira para a formulação de políticas 
públicas de gestão.

Com o IPAM, a magistratura ficou mais isonômica

Dr. Aloísio Sérgio Rezende Silveira 
– Fundador

Nós todos, ainda juízes de primeiro grau, traba lhávamos no 
Foro Regional de Santo Amaro, naquele ano de 1999. O Dr. 
Jayme idealizou uma entidade que pudesse ampliar a voz da 
magistratura, focando mais no campo cultural e acadêmico, 

numa linha diferenciada daquilo que já existia. Ponderava que precisávamos nos 
adaptar a um novo perfil profissional, caminhando para o século 21. A tecnologia 
avançava celeremente, e havia a necessidade de estabelecer uma voz para esse 
nicho, ao mesmo tempo valorizando a magistratura como uma fonte de produção 
cultural, intelectual e acadêmica, um pouco mais abrangente do que restrito apenas 
ao mundo jurídico. Lembro-me, logo no começo do IPAM, de um artigo do Dr. 
Samuel Francisco Mourão Neto, que falou sobre a arte dos pintores holandeses. 
Ou seja, foi a valorização da magistratura num âmbito maior, e não só corpora-
tivo. E também abrindo espaço para profissionais do mundo jurídico que, mesmo 
não sendo magis trados, pudessem cooperar com a instituição, o que efetivamente 
acabou acontecendo. O magistrado de primeiro grau, isolado, não conseguiria ter 
a sua voz ouvida e raramente obtinha oportunidade de se manifestar a respeito de 
um tema fora do âmbito corporativo.

Hoje, há mais abertura ao juiz de primeira instância, mas isso foi fruto di-
reto da atuação do IPAM ao longo do tempo. Lembro-me de que o Dr. Jayme foi 
quem quebrou o paradigma imperante, ao encabeçar uma chapa para concorrer à 
presidência da Apamagis. Atualmente, nota-se que a Apamagis adotou uma pos-
tura mais isonômica em relação a seus associados. 

Sempre fui um grande apoiador do IPAM, mas não tive possibilidade de par-
ticipar mais ativamente das diretorias. Considero que a atuação da entidade não só 
valoriza a magistratura, mas dá ao magistrado mais condições de se elevar, de ga-
nhar mais dimensão de humanidade. 



18                                                                                       IPAM

A criação do IPAM foi momento de grande solidariedade

Dra. Anna Luiza Wirz de 
Albuquerque Araújo 
– Fundadora

Estou aposentada há muitos anos, e outras prioridades sur-
gem na vida da gente quando nos afastamos do convívio 
profissional. Portanto, há tempos não tenho participado do 

IPAM como gostaria e não poderia testemunhar a respeito da situação atual da 
entidade. 

Entretanto, lembro-me bem do período da criação do instituto. O IPAM foi 
um sonho do Dr. Jayme, à época meu colega na Vara de Família do Foro de Santo 
Amaro. Mais que isso, era meu amigo, assim como sua esposa, Dra. Hertha, que 
valentemente preside hoje o nosso IPAM. Éramos, então, todos jovens, e os jovens 
têm muitos projetos e sonhos, e idealizávamos a magistratura. Mas verificávamos 
que faltava uma entidade que desse voz às nossas reivindicações e às nossas neces-
sidades da carreira. Acolhi a ideia de criação do IPAM instantaneamente, e devo 
dizer que vivemos momentos gostosos, de grande solidariedade.

Apesar de afastada, leio as notícias do instituto e acompanho as obras soci-
ais e programas que realiza, sempre com muito orgulho. 

O papel do juiz não é julgar, mas servir

Dr. Antonio Augusto Guimarães de Souza 
– Fundador
– Membro do Conselho Consultivo e 
Fiscal na gestão atual

Eu participava de um grupo de amigos que judicava no Foro 
de Santo Amaro e todos nos entusiasmamos com a ideia 

proposta pelo Dr. Jayme Martins de Oliveira Neto, de criar um instituto de magis-
trados. Aderi à ideia e então compus a primeira turma dirigente, que se conven-
cionou chamar de fundadores. Queríamos que a nossa atividade fosse debatida 
e aperfeiçoada, desejávamos refletir sobre ela, tanto quanto possível, para que 
pudéssemos servir da melhor maneira a sociedade, e especialmente de maneira 
mais humana. Eu sempre disse que o juiz não é um simples decididor de proces-
sos, porque o processo é apenas instrumento. A finalidade do juiz é compor a lide, 
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pacificar o fato social. Tenho segurança em dizer que o papel do juiz não é julgar, 
mas servir, prestar serviço. 

Aposentei-me há quase 20 anos, depois de 38 anos de magistratura na pri-
meira instância. Não cheguei ao Tribunal de Justiça por opção. Sempre gostei de 
judicar vendo as pessoas, conversando com elas, vendo as provas e o caso concreto, 
e sabia que a análise fria do papel, nos processos, não me daria essa oportunidade. 
Além disso, atuei muito na área da infância e da juventude, por força até da minha 
formação inicial, em seminário salesiano, onde cheguei ao grau de filósofo. 

Hoje advogo na banca de meu filho, que agora é o meu chefe, mas continuo 
apoiando e participando do IPAM, na condição de membro do Conselho Consul-
tivo e Fiscal na presente diretoria. 

O IPAM subsistirá tanto mais quanto consiga despertar nos novos juízes o ide-
al da magistratura como serviço. O magistrado nada mais é do que um servidor espe-
cializado. E quanto mais alto o estado do indivíduo, maior a sua obrigação de servir. 

 
O IPAM veio oferecer um espaço de debate que faltava

Dr. Antônio Mário de Castro Figliolia 
– Fundador

O IPAM teve início quando eu trabalhava na 2ª Vara. Penso 
que o desenvolvimento da atividade da magistratura, no Bra-
sil, de certo modo, nos leva a adquirir experiência “na mar-
ra”. Quando ingressamos, como juízes substitutos, vamos 

para uma comarca do interior, e lá já passamos a exercer inclusive jurisdição plena, 
porque como juiz substituto é possível trabalhar em quaisquer das varas, coisa que 
o titular não pode fazer. Por isso, por paradoxal que possa parecer, o juiz substi-
tuto consegue ter mais abrangência do que o próprio titular. Na prática, quando 
entrei na magistratura, não havia escolas de aperfeiçoamento. Tínhamos apenas 
um curto período de menos de uma semana de palestras e depois já seguíamos 
direto para as comarcas, para sedes de circunscrição, onde, muitas vezes, já as-
sumíamos varas. O que quero dizer é que o IPAM veio suprir, de certo modo, a 
carência de discussões e debates de que os novos juízes se ressentiam. Não trouxe 
subsídio de experiência, mas trouxe oportunidade de reflexão e de troca.

O juiz é um solitário. O magistrado de primeiro grau, geralmente, aprende a 
decidir sozinho. Inclusive por conta do sigilo da atividade jurisdicional, não pode 
compartilhar seus temores e anseios a respeito de casos específicos. Uma associa-
ção institucional como o IPAM é lugar onde se pode discutir, em tese, questões 
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que tenham relevância institucional. Além disso, a entidade promoveu até concur-
sos de obras literárias, porque cultura é uma de suas finalidades. 

No momento não tenho participado do IPAM, infelizmente. Mas acom-
panho e continuo entusiasmado com a tenacidade e a perseverança da Dra. Her-
tha e do Dr. Jayme. E novos participantes vão chegando. É como uma corrida 
de bastão. O meu bastão já passei há algum tempo. De qualquer modo, o IPAM 
segue uma trilha bem assentada, e é isso que lhe dá honorabilidade e respeitabili-
dade como instituição. 

 
Com o IPAM, os juízes de 1º grau passaram a ter voz

Dr. Camilo Léllis Santos Almeida 
– Fundador

Por ocasião da criação do IPAM, eu já era titular da Vara do 
Júri, não trabalhava mais no Foro de Santo Amaro. Desde o 
início gostei da intenção do Dr. Jayme de criar uma associa-
ção que trouxesse mais legitimidade aos juízes de primeiro 

grau, ao mesmo tempo democra tizando mais a magistratura. Naquela época a 
Apamagis era particularmente dominada por desembargadores, e acolhi a ideia 
de criação do IPAM logo que fui convidado para ser um dos fundadores. Per-
cebi rapidamente que era uma boa oportunidade de democratização, visto que 
na Apamagis era bastante difícil até mesmo a candidatura de um juiz de primeiro 
grau, porque os colegas estavam acostumados a votar sempre em juízes de se-
gundo grau. Por isso mesmo uma associação como o IPAM era mais do que bem-
vinda, para que o juiz de primeiro grau não falasse apenas em nome próprio, mas 
que tivesse uma entidade que o representasse e falasse por ele.

Em curto espaço de tempo, o IPAM ganhou prestígio, graças aos esforços 
do Dr. Jayme e da Dra. Hertha, principalmente porque se dedicaram a ouvir a base 
do sistema judiciário. E foram muitas e excelentes realizações do IPAM, que con-
tinuam até hoje. Sinto muita alegria de ter participado da criação dessa instituição. 
Pouco depois, entretanto, fui transferido para a Penha e também passei a lecionar, 
e minha vida e minha rotina acabaram ficando mais voltadas àquele bairro. Por 
essa razão não tenho participado tão intensamente como gostaria, mas acompa nho 
todo o trabalho. Para o futuro, penso que o IPAM tende a crescer mais, e espero 
poder contribuir efetivamente para esse crescimento, em especial na parte cientí-
fica. E acredito que, adiante, possa haver inclusive um trabalho para a melho ria da 
própria carreira da magistratura junto aos órgãos de direção do Tribunal de Justiça. 
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Um instituto só se justifica se promove pesquisa

Dr. Durval Augusto Rezende Filho 
– Fundador

A ideia de criação do IPAM era estabelecer um ins tituto volta-
do à pesquisa e à reflexão do Direito. Participo desde o início, 
mas naquele tempo eu trabalhava no centro da cidade, e era ra-
zoavelmente complicado participar das reuniões. A locomoção, 

em São Paulo, já era bastante difícil em 1999. Por isso mesmo, a maior parte dos 
juízes que integraram o primeiro grupo do IPAM estava sediada em Santo Amaro. 

O propósito do IPAM, além de estudos e pesquisas, envolvia a contribuição 
para melhorar a vida na magistratura. Sequer pensávamos em discutir políticas 
públicas. Era, exclusivamente, uma entidade científica. Um propósito que, de início, 
bastava, e que já era bem ousado, pelo pioneirismo. Claro que, ao longo do tempo, 
novas atividades foram sendo agregadas e o IPAM ganhou em dimensão. 

Já integrei o Conselho Consultivo e Fiscal da entidade. Mas prefiro hoje não 
participar de gestões associativas. Na maior parte da minha carreira, atuei na área 
cível. Por isso mesmo, minhas principais atividades no IPAM estão relacionadas 
com a participação em pesquisas e em estudos. Dedico-me a produzir pesquisas 
sobre a magistratura, principalmente estudos comparativos que o IPAM publica 
anualmente na forma de fascículos. O tema específico é Justiça Estadual, e con-
sideramos os aspectos administrativo-gerenciais dos tribunais de justiça de São 
Paulo e de vários outros estados brasileiros. Desenvolvemos o trabalho a partir de 
dados colhidos no CNJ – o Conselho Nacional de Justiça, e dados colhidos dire-
tamente na fonte em alguns tribunais e em algumas outras fontes. Considero um 
trabalho interessante e útil e já o desenvolvemos desde 2007. A cada ano, a equipe 
dedicada a esse estudo muda, mas o trabalho prossegue sempre, sem interrupção.

Vejo com otimismo o futuro. O IPAM segue agregando novos juízes, o que é 
ótimo, porque o que não muda não evolui. 

Um instituto que promove a reflexão e o refinamento

Dr. Franco Oliveira Cocuzza 
– Fundador

Boa parte dos fundadores do IPAM era de professores. Carecí-
amos, todos nós, à época, de uma instituição mais voltada para 
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estudos jurídicos. Naquele momento, o Dr. Jayme e eu trabalhávamos em Parelhei-
ros, mas ficávamos sediados no Foro de Santo Amaro, uma vez que Parelheiros não 
contava com um prédio que pudesse comportar o Poder Judiciário. Ajudei bastante 
na pesquisa de modelos para o IPAM, exemplos de estatutos, documentação ne-
cessária etc. Conseguimos formar um grupo e logramos instituir o IPAM. Concor-
damos com um dinheirinho que devíamos agregar por mês e mais tarde alugamos 
uma sala muito boa, pertinho do Foro de Santo Amaro, onde passou a funcionar 
nossa sede e onde podíamos dar aulas, cursos e palestras. A ideia era difundir a 
cultura do Direito, tanto que abrimos para membros cooperadores, e tivemos mui-
tos estudantes que se associaram, por uma pequena taxa, que não pesava para eles. 
Partimos depois para eventos maiores: promovemos congresso na Faculdade de 
Direito da USP, no Largo São Francisco, com muito êxito, sempre com o propósito 
de difundir a cultura jurídica.

Hoje, com sede própria, grande prestígio e um cabedal de reali zações, o IPAM é 
entidade mais do que necessária. É uma entidade que representa a magistratura pau-
lista, colaborando para a magistratura nacional. O estado de São Paulo tem o maior 
tribunal de justiça do mundo, com 360 desembargadores, mais de 2.500 magistrados 
e um volume de 27 milhões de processos. Deixo aqui meus cumprimentos não só 
aos instituidores do IPAM, mas às pessoas que vieram depois, passaram a participar e 
agregaram avanços à entidade. Por exemplo, a criação da editora, que representou um 
crescimento consistente. É muito importante que possamos contar com esse canal, 
que auxilia não só a área jurídica, mas também a cultura geral, que é umas das finali-
dades do IPAM. É um instituto que promove o refinamento dos seus associados. 

 
Magistrados não podem se imiscuir em política

Dr. Joel Paulo Souza Geishofer 
– Fundador

Em 1999 eu era o diretor do Foro de Santo Ama ro, e a Dra. 
Hertha era minha auxiliar. Além de colegas, éramos – e ainda 
somos – muito amigos. Quando surgiu a ideia de fundar um 
instituto científico e cultural, não cabia à direção do fórum in-

terferir ou apoiar de qualquer maneira a iniciativa, mas dei todo o meu apoio pes-
soal. Participei ativamente dos procedimentos necessários para a criação da enti-
dade, porque considerava que fazia falta uma agremiação dessa natureza, científica 
e cultural. Aliás este é o objetivo que consta do artigo primeiro, aprovado, do ato da 
fundação. Ajudei inclusive a redigir os estatutos. 
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Não havia qualquer contingência social que demandasse a criação de 
um instituto, mas a nós parecia não haver um espaço, uma associação, que 
nos servisse para discussão de questões da magistratura. Já existia, desde mui-
to tempo antes, a Apamagis, criada em 1953, mas seus propósitos tinham um 
cunho mais social, como entidade de classe, e não nos bastava. Acolhi com 
todo o entusiasmo a ideia do IPAM e trabalhei bastante desde os primeiros 
momentos. Fui membro da primeira diretoria do IPAM, o que muito me or-
gulha. Ao longo dos anos, fizemos reuniões regulares, debatendo questões 
pertinentes à magistratura, discutimos teses, realizamos vários congressos. 

Houve, porém, um momento em que a entidade resvalou dos seus obje-
tivos, ao participar de atividades político-partidárias, o que deveras me causou 
constrangimento, e assim pedi exclusão. Desde essa época estou afastado, embora 
mantenha amizade especial com a maioria dos membros. Decidi não me reinte-
grar, apesar de alguns pedidos. Como estou afastado há alguns anos do IPAM, 
não sei dizer como estão as atividades e quais são as perspectivas de futuro da 
entidade. Mas estou certo de que, sob a presidência da Dra. Hertha, o IPAM está 
seguindo um caminho correto. 

IPAM: eu queria ter feito mais por essa ideia genial

Dr. Luiz Geraldo Cunha Malheiro 
– Fundador

Na verdade, não tive muita participação no Ins tituto. O 
Dr. Jayme é que teve a iniciativa, congregou pessoas e fez 
acontecer o projeto. Fiz parte da diretoria e do conselho 
algumas vezes.

Uma das ideias, além de constituir uma entidade que representasse os magis-
trados de primeiro grau, era promover eventos culturais, dentro da área jurídica. 
Alugamos durante um certo tempo uma sala próxima do Foro de Santo Amaro. 
Lembro-me que houve uma época em que tivemos um curso que era destinado a 
preparar quem estivesse interessado em fazer concurso para a magistratura. Durou 
pouco tempo esse curso e não foi muito avante, mas menciono apenas para ilus-
trar o tipo de atividades que o IPAM desenvolveu no seu início. Todos os recursos 
necessários para as realizações do IPAM eram rateados entre nós, fundadores. Era 
um custo modesto, porque não tencionávamos fazer nada de muito grande. 

Confesso que estou um pouco afastado do IPAM. Participei de muitos 
seminários, congressos, como espectador. Recordo-me especialmente de três ou 
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quatro congressos que versaram sobre Direito de Família, que é a minha área. O 
Dr. Jayme tinha contato próximo com o responsável pela área jurídica da Serasa 
(hoje Serasa Experian), e fomos autorizados a usar as instalações daquela em-
presa, um auditório muito bom. 

Logo que me aposentei, voltei a advogar, sem intervalo para descanso, e 
acabei não dedicando mais tempo ao IPAM. Mas acompanho o instituto pela 
Internet, leio as publicações, mantenho-me informado. O IPAM trilhou um bom 
caminho até aqui. Não vejo em que possa melhorar, porque o que tem sido feito 
tem sido bem feito. Promover eventos, publicar livros, representar os magistrados. 

 
Acompanho o IPAM, embora trabalhando longe

Dra. Márcia Faria Mathey Loureiro 
– Fundadora

Em 1999 eu trabalhava no Foro de Santo Ama ro, e tinha 
acabado de ter a minha segunda filha. Eu trabalhava numa 
vara especializada, com muitos processos e ações para julgar. 
Foi quando conheci toda essa turma que se juntou para criar 

o IPAM. Eram pessoas muito amistosas e competentes. Nós sempre nos socor-
ríamos para debater questões judiciais. E tínhamos também um contato muito 
amigável nas raras horas de lazer – que eram as horas do lanche. Frequentávamos 
os gabinetes uns dos outros, e sempre recebi muita ajuda, especialmente da Dra. 
Hertha e do Dr. Jayme. Desses debates todos, nasceu a intenção de fundar um 
instituto para valorizar a magistratura, trocar ideias sobre estudos científicos e 
cultura geral. No início fazíamos reuniões numa sala que pertencia ao pai da Dra. 
Hertha, na Av. Brigadeiro Faria Lima. O IPAM começou a promover palestras e 
foram sempre muito profícuas, e logo muitas outras pessoas se juntaram a nós. 

Fiquei em Santo Amaro por quase dois anos e depois fui transferida para a 
área de precatórios, num local bem ao lado da minha casa – conseguia ir trabalhar 
a pé –, o que foi fundamental para dedicar mais tempo às crianças. Achando que a 
vida estava mais tranquila, inventei de fazer dois cursos de pós-graduação: Direito 
Público e Privado, o primeiro realizado pela Escola Paulista da Magistratura, e 
mestrado no Mackenzie, em Direito Político e Econômico. Com isso, fiquei sem 
tempo de participar mais ativamente do IPAM.     

Em 2005 acabei me removendo para São José dos Campos, em busca de um 
lugar mais saudável para criar meus filhos pequenos. Em função dessa mudança 
de vida, acabei me afastando um pouco do IPAM. Mas sempre acompanho as 
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notícias, converso com alguma frequência com a Dra. Hertha e com o Dr. Jayme, 
principalmente em razão da Vara de Violência Doméstica que instalei em São José 
dos Campos.     

O IPAM nasceu para ser uma voz dissonante

Dr. Octávio Augusto Machado de 
Barros Filho 
– Fundador

Em 1999, eu era titular da 2ª Vara de Parelheiros, uma vara 
distrital que na realidade funcionava dentro de um foro 
regional, o de Santo Amaro. Estava lá desde que fui pro-

movido, em 1991. O grupo que iniciou o IPAM tinha essa vontade latente de 
participar, de fazer política de uma forma mais saudável, de contrariar esse poder 
vertical que exis te até hoje. Como todo juiz jovem, queríamos modernizar, mudar 
a linguagem, participar mais. Fiz parte do momento embrionário do IPAM. Nós 
nos reuníamos, em dez, quinze colegas, para discutir e debater questões do Judi-
ciário. O Dr. Jayme articulava as ações e era muito ativo. E sonhávamos com um 
IPAM muito ativo, com olhos questionadores a respeito de carreira, promoções, 
critérios. Queríamos oxigenar a estrutura do Poder Judiciário. Fiz parte do grupo 
de fundadores com entusiasmo. 

Porém, tive uma desavença com o Tribunal de Justiça que me causou uma 
tremenda frustração e infortúnio, e decidi me desligar das entidades corporativas. 
Por isso, apesar de não ter me retirado como associado do IPAM, tenho tido pou-
ca ou nenhuma oportunidade de acompanhar o que tem sido feito. Hoje, resido 
em Salto, no interior de São Paulo, mas atuo como presidente da 14ª Câmara de 
Direito Público e também sou coordenador do Museu do Tribunal de Justiça do 
estado de São Paulo. 

O IPAM é imprescindível

Dr. Renato Genzani Filho 
– Fundador

Sou um dos sócios fundadores do IPAM. Na época traba-
lhava em Santo Amaro, com o Dr. Jayme. Atualmente es-
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tou um pouco afastado do Instituto, em razão de minhas ocupações na magis-
tratura. 

Nascido inicialmente Instituto Paulista de Magistrados e tendo posterior-
mente acolhido em seus quadros os demais operadores do direito, o IPAM é uma 
importante ferramenta de fomento das ciências jurídicas, bem como desenvolve 
atualmente projetos sociais não menos importantes. Este é o IPAM que completa, 
neste ano, duas décadas de plena e exitosa existência. Parabéns carinhoso e nos-
sos votos de muitos outros aniversários. É o que se pode desejar para aquilo que 
é imprescindível.

 
A relevância maior do IPAM está na área acadêmica

Dr. Roger Benetis Pellicani 
– Fundador

Lembro-me de que a ideia da fundação do IPAM começou 
no Foro Regional de Santo Amaro, bem antes de 1999, por 
iniciativa do Dr. Jayme. Ele, a Dra. Hertha e outros juízes 
persistiram na intenção e se empenharam no sentido de dar 

mais uma nova voz aos magistrados paulistas. A iniciativa me pareceu boa e ra-
zoável, com um ideal a ser preservado, e aceitei participar com muita alegria. 

Desde o início foi uma entidade voltada para questões internas da carreira 
da magistratura, com debates e discussões de fundo acadêmico. Nos primeiros 
tempos do IPAM, fiz parte da diretoria, como conselheiro. Eu já era, então, titular 
da Vara de Família, no Foro de Santo Amaro e hoje atuo na assessoria da Corre-
gedoria Geral da Justiça. No momento não tenho participação direta na entidade, 
mas acompanho as realizações, estou sempre atento a todas as notícias. 

Para o futuro do IPAM, vislumbro as melhores perspectivas. O IPAM tem 
uma participação importante na defesa dos interesses da classe dos magistrados 
e nos representa bastante bem. Entendo, porém, que a questão acadêmica tem 
uma relevância determinante no IPAM. Na minha opinião, esse nicho deveria 
prevalecer no futuro.
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Um canal de magistrados para magistrados

Dr. Samuel Francisco Mourão Neto 
– Fundador

A criação do IPAM ocorreu na época em que judicava na 
5ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro. Boa par-
te dos fundadores estavam naquele Foro quando surgiu a 
ideia de criar um canal que pudesse valorizar a magistratura 

e a própria ins tituição do Poder Judiciário. Foram muito bem-vindas as ações do 
IPAM, notadamente por meio de cursos, para levar a cabo a sua finalidade social 
e cultural.   O IPAM se dedica especialmente à educação, naquilo que importa às 
matérias de Direito e questões relacionadas com a nossa atividade, e também de 
apoio a outros segmentos da sociedade. Foi e continua sendo uma experiência 
de sucesso. Tenho orgulho de ter sido um dos fundadores e lamento não ter me 
dedicado ao instituto tanto quanto outros colegas, por conta dos afazeres que a 
carreira impõe. Logo depois da fundação do IPAM, assumi cadeira de professor 
em várias faculdades, como Mackenzie, Unip, Damásio, durante 14 anos, o que 
me impediu de participar ativamente, como gostaria, das atividades do instituto. 
De qualquer forma, mantenho contato com a entidade e acompanho suas reali-
zações. Verifico que prosseguem as ações de aperfeiçoamento da atividade juris-
dicional, dos cuidados das prerrogativas da magistratura, principalmente nesses 
tempos atuais em que as instituições estão um pouco abaladas. O IPAM resiste e 
progride, o que é muito importante, principalmente para poder de alguma forma 
não só divulgar o conhecimento jurídico, como também esclarecer para quem não 
conhece todo o funcionamento do Poder Judiciário. 

Vamos lembrar que, nos últimos anos, as coisas mais importantes do país 
vêm passando pelo Poder Judiciário, nos seus diversos órgãos. Por isso a im-
portância do IPAM no esclarecimento dos jurisdicionados sobre como a justiça 
funciona no país. 
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PRESIDENTES DO IPAM
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IPAM: uma ideia, um sonho, que a união dos nossos esforços concretizou 

Juiz Jayme Martins de Oliveira Neto
(Idealizador do IPAM e primeiro presidente)

O IPAM nasceu de um sonho, de ideais, que basicamente se 
sustentavam na necessidade de criar um órgão que se con-
centrasse em atividades culturais, cientificas e de pesquisa. 
Naquela ocasião, enquanto atuava no Foro de Santo Ama-

ro, conversava com colegas a respeito dessa ideia e do quão importante seria a 
criação de um instituto por juízes de primeiro grau. Vale lembrar que naquele 
momento, em nossa associação de classe, juízes de primeiro grau tinham pouca 
participação e não conseguiam se eleger. Isso somente ocorreu, pela primeira 
vez, em 2013, por ocasião da nossa eleição e do grupo que nos apoiava. O IPAM 
colaborou para essa mudança de mentalidade. Por isso estudamos, pesquisamos, 
conversamos muito com os colegas, e formalizamos a criação do Instituto Pau-
lista de Magistrados com outros 20 colegas de primeiro grau que assumiram o 
compromisso de trabalhar pelo Instituto. Começamos do zero. Eleito o primeiro 
presidente, recolhemos as primeiras contribuições, de vinte reais e iniciamos com 
a realização de cursos de excelente qualidade. A primeira sala do instituto foi 
emprestada pelo Senhor Acir Padilha, na Av. Brigadeiro Faria Lima, local em que 
realizamos as primeiras reuniões. Contratamos uma funcionária para nos ajudar. 
O Instituto sobreviveu, nos primeiros quatro anos, de cursos e congressos que 
fazíamos, alguns deles com patrocínio do Banco do Brasil, da Serasa, com apoio 
de universidades como a Unisa e a São Marcos. Fizemos um congresso na USP, 
para quase 500 pessoas, com a presença do então presidente do Senado, realiza-
ção de alto nível. Desses eventos vinha a receita para a sobrevivência do Insti-
tuto, porque a mensalidade era difícil de cobrar, pois não tínhamos estrutura para 
mandar boleto. Dali seguimos para uma sala que alugamos bem perto do Foro 
de Santo Amaro. Pela regra da alternância, assumiu a Dra. Hertha a presidência 
para os dois mandatos seguintes: 2004 a 2005 e 2006 a 2007. Algum tempo de-
pois tivemos que deixar a sala alugada e fomos para uma outra sala emprestada, 
agora do Dr. Moacyr, por uns seis meses. Nesse tempo o desembargador Antonio 
Carlos Malheiros assumiu por dois anos (2008-2009). No final da gestão dele, 
conseguimos avançar com a prestação de serviços. O Des. Malheiros preferiu não 
se candidatar à reeleição e eu assumi novamente, para um terceiro e quarto man-
datos (2010-2011 e 2012-2013). Conseguimos um plano de saúde aos associados, 
graças ao apoio valoroso da Dra. Maria Gabriela Pavlopoulos, que me levou até 
a Notredame. E assim o Instituto foi ganhando corpo. Alugamos uma nova sala, 
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agora no centro da cidade, realizamos a primeira pesquisa (Panorama do Desem-
penho do Poder Judiciário), que se repete ano a ano até hoje, e conseguimos 
o equilíbrio econômico-financeiro. Para isso foi fundamental o apoio do então 
presidente da Apamagis, Des. Paulo Dimas, que autorizou o desconto em folha, 
o que permitiu uma receita regular. 

O Dr. Jeferson assumiu também por dois anos e fez um excelente trabalho.  
Prosseguiu com as pesquisas e criou a editora IPAM.  Na sequência, voltou a 
Dra. Hertha, e por esse tempo o IPAM já estava num ritmo financeiro tran-
quilo. Na gestão da Dra. Hertha conseguimos comprar as salas que ocupamos 
atualmente, garantindo um patrimônio próprio ao Instituto. E nessa gestão 
nasceu um dos mais importantes projetos do IPAM, o Projeto Eu Tenho Voz.
Hoje, vinte anos depois, estamos orgulhosos e felizes por ver os ideais florescerem. 
Sonhos de vinte e um colegas que acreditaram, que confiaram e hoje comemo ram 
os vinte anos de existência. O que era um sonho, uma ideia, transformou-se em 
realidade que muito tem auxiliado a justiça bandeirante. 

IPAM: o ideal de aprimorar as instituições e a sociedade, por meio 
do conhe cimento e da educação

Juíza Hertha Helena Rollemberg 
Padilha de Oliveira
(Presidente por quatro mandatos)

O IPAM nasceu do ideal de juízes de primeiro grau, que não 
se conformavam apenas com a judicatura. 
Naquela época havia pouco espaço para atuação dos juízes 

de primeiro grau na Apamagis e os juízes tinham pouca oportunidade para ex-
pressar suas opiniões.

Havia a necessidade de criarmos espaço para atuação científica e cultural, 
mas não apenas isso. Queríamos também maior atuação social.

Nossa primeira sede foi uma sala emprestada por meu pai, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima. No início, nossas atividades se concentraram na realiza-
ção de cursos e congressos. Realizamos nosso primeiro congresso, “O Poder 
Judiciário em debate” no salão nobre da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, com presença de mais de 500 pessoas. O debate passou a ser a 
marca registrada de nossos congressos, pois o objetivo era trazer para a comuni-
dade jurídica a reflexão sobre as transformações que vivíamos, e como o direito 
respondia (ou não) a elas. Os congressos anuais passaram a ser realizados no 



20 ANOS DE UMA IDEIA PIONEIRA                                                                        31

auditório da Serasa, graças ao apoio dos advogados Silvânio Covas e Rogéria 
Paula B. R. Gieremek.

Realizamos diversos cursos, seminários e congressos, que garantiam renda 
para as atividades do Instituto. Mas havia a ambição de ultrapassar a comunidade 
jurídica, e levar conhecimento para a população em geral.

 Nas últimas gestões do Jayme, formalizamos um convênio com a Unisa, por 
meio do qual desenvolvemos um programa de televisão, exibido no Canal Univer-
sitário. A ideia era abordar temas de direito, de forma simples e clara, para levar 
conhecimento a toda a população.

Informações precisas sobre o Judiciário bandeirante também foram objeto das 
nossas atividades de pesquisa. Assim nasceu o “Pano rama do Tribunal de Justiça de 
São Paulo”, coordenado por Jayme Martins de Oliveira Neto (à época presidente 
do IPAM), Durval Augusto Rezende e Caetano Lagrasta, agora com a 7ª edição em 
elaboração.

Sempre tivemos a noção de que somente a informação e a educação po-
dem efetivamente modificar um povo.  A criação da Editora IPAM foi um marco 
importante da gestão de Jefferson Moreira de Carvalho, abrindo espaço para o 
pensamento crítico de seus membros e a difusão de ideias. 

Habilitar o IPAM à capacitação de mediadores e conciliadores foi mais um 
passo, no sentido de contribuir para o aprimoramento social. Sob a coordenação 
de Valeria Lagrasta, obtivemos a habilitação junto ao Nupemec e passamos a 
atuar na formação de mediadores e conciliadores judiciais, contribuindo assim 
para o fortalecimento da cultura de paz, tão necessária em nossos dias. 

Na minha terceira gestão como presidente, logramos adquirir nossa sede 
própria, onde hoje o IPAM está estabelecido. Os recursos foram angariados e 
poupados nas gestões do Jayme e do Jefferson. Graças ao bom resultado adminis-
trativo e financeiro das gestões de meus antecessores, tive a felicidade de realizar 
a meta, há muito acalentada por todos nós.

Aprimorar Instituições e transformar a sociedade são metas ambiciosas, que 
se não podem ser completamente alcançadas, nem por isso deixam de ocupar 
o nosso norte. Com base nessas ambições, foi idealizado o Projeto Eu Tenho 
Voz, de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A defesa dos direi-
tos humanos, com informação e participação direta dos magistrados, nas escolas 
públicas, e a arte, como aliada para tratar de tema tão delicado, possibilitam em-
poderar as crianças e adolescentes para romper o silêncio, buscando ajuda para as 
situações de violência física, psicológica e sexual. Este o desafio que segue agora 
em seu quarto ano, com mais de 20 mil crianças atendidas.

Desse contato direto com as escolas públicas surgiu o novo desafio: levar 
a justiça restaurativa para a realidade escolar. Colaborar para que as situações 
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de violência possam ser tratadas de modo cons trutivo, levando aos pais, alu-
nos e professores outros olhares e recursos, que não apenas a resposta imposi-
tiva e punitiva. Em parceria com a Coordenadoria da Infância e Juventude do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, por seu Núcleo Gestor da Justiça Restaura-
tiva, o novo desafio é capacitar professores da rede pública como facilitadores, 
complementando o trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo Tribunal de 
Justiça e Escola Paulista da Magistratura.
Tive a grata satisfação de estar na presidência do Instituto, pela quarta vez, por 
ocasião de seu vigésimo aniversário. Olhando para trás, orgulho-me do caminho 
percorrido. Olhando para frente, vislumbro o horizonte ainda a alcançar. 

Desembargador Antonio Carlos Malheiros
(Presidente por um mandato, no biênio 2009/2010)

Não sou um dos fundadores do IPAM, mas ingressei como 
associado logo depois da fundação. No início fui levado 
à função de vice-presi dente, a mesma posição que ocupo 
atualmente. Eu ainda não era desembargador – cheguei ao 

Tribunal de Justiça em 2001, antes da unificação dos tribunais de alçada, pela Re-
forma do Judiciário de 2004. Hoje sou o terceiro desembargador mais antigo do 
tribunal de Justiça. Continuo na ativa, na Terceira Câmara de Direito Público, que 
inclusive já presidi.

Lembro-me de reuniões do IPAM em Santo Amaro, numa sala cedida pelo 
Moacir, corretor de seguros, pai do Dr. Jayme e irmão do Dr. Régis Fernandes de 
Oliveira. Lembro-me de reuniões na Rua Cuba tão, numa sala emprestada pelo Dr. 
Luís Geraldo Cunha Malhei ro, meu colega de turma. Ele, à época, era magistrado 
aposentado que já estava advogando. 

Assumi a presidência para suceder a Dra. Hertha, para o biênio 2009-2010. 
Foi um trabalho incrivelmente agradável. Principalmente porque não trabalhei 
sozinho. Tive a companhia dos excelentes funcionários daquela época, já na Rua 
Tabatinguera. O Américo Fazio Filho, que ficou meu grande amigo, tinha saído 
da Bancred e da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Magistrados de 
São Paulo, e foi trabalhar no IPAM. Pouco tempo depois que assumi a presidên-
cia, o Américo foi para a Apamagis, para assessorar o Dr. Jayme. Lembro-me 
de que o Dr. Jayme, quase ao fim da minha gestão, logrou fechar o contrato de 
seguro de vida. Também trabalhava conosco a Regina, uma moça muito alta, 
bonita. Não me recordo muito bem. Acho que devo ter feito uma gestão absolu-
tamente medíocre, ou pelo menos transitória, porque não me lembro de grandes 
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realizações de minha parte. Promovemos alguns minicursos que eu montei, com a 
prática que já tinha de ter sido durante muitos anos diretor cultural da Associação 
dos Advogados de São Paulo – que é a maior da América Latina, com mais de 90 
mil associados. Também convidei professores ilustres para dar palestras. Era um 
ambiente aper tadinho, uma sala pequena, mas oferecia um convívio e um apren-
dizado interessantes.

Sobre o IPAM, hoje, digo que sou fã da Hertha. Tenho um complexo, que 
já confessei a ela e ela ri: tenho o complexo de ser o vice-presidente mais omisso 
da história do Brasil. Admito que o papel do vice é substituir a presidente em seus 
impedimentos e afas tamentos, e isso eu fiz durante alguns dias, quando a Hertha, 
em pequenos intervalos, se afastou. Mas, na verdade, acho que a Hertha mereceria 
da minha parte um empenho trezentas vezes maior, e que deveria estar com ela 
o tempo todo. 

IPAM: Minhas realizações na presidência foram essencialmente 
administrativas

Desembargador Jeferson 
Moreira de Carvalho
(Presidente do IPAM no biênio 2014-2015)

É importante mencionar que assumi um instituto orga-
nizado e com uma situação financeira muito boa, mas me 
preocupei em aumentar a eficiência administrativa, tornan-

do-o mais prático e ágil, até para atender melhor o associado. Fiz uma gestão 
eminentemente administrativa. Com uma profissional especializada, promovi a 
organização de todos os documentos e acervo.  Diminuí o número de contas 
bancárias, enxugando despesas operacionais e tornando mais prática a adminis-
tração do instituto. Ainda não tínhamos sede própria. As salas da sede eram 
alugadas. Durante minha gestão, aprovamos a compra da sede própria. Até 
poderia ter conseguido comprá-la, cheguei a procurar o imóvel, mas não tive 
tempo de concluir a negociação. Consegui, entretanto, aumentar o número de 
associados em 20% (chegando a 700 no final de 2015) e aumentar os recursos 
financeiros em 89%. Tentei trazer mais juízes de primeiro grau, mas o fato de 
prestarem serviços no interior dificultava a participação deles. 

A estratégia para atrair bacharéis e advogados – mas sem direito a voto ou 
candidatura a cargo eletivo – é anterior à minha gestão, e eu a aplaudo, que é o 
fato de o IPAM manter convênio com seguro saúde, que sempre tratamos de 
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negociar para manter o custo em condições melhores que as de mercado para os 
associados e suas famílias. 

Realizamos um Congresso de Direito Eleitoral de uma semana, junto com o 
Instituto de Direito Eleitoral, no auditório da Justiça Militar – todos os dias lotado. 

Criamos, na época, o “Concurso Literário IPAM”, que teve duas edições. 
Gosto muito do IPAM. Sobre o futuro, não vejo nada a ser modificado na 

instituição. A entidade sempre esteve no caminho certo. Que é o caminho de 
agregar os magistrados e ser o braço cultural dos magistrados.

HOMENAGEM PÓSTUMA 

Ao querido amigo Arlindo Carvalho de 
Oliveira Filho (1959-2018, in memorian)

  
Certa vez, conversando com uma senhora, dona de casa, ela 
me disse que a sina do ser humano é nascer, crescer, ficar 
doente e morrer. No início, toda essa condensação me in-
comodou um pouco, pois minha racionalidade me obrigava 

a buscar nas razões da vida um propósito mais abrangente. Hoje, conforme en-
velheço mais, concluo que ela estava certa.  “Viemos a este planeta para sentir as 
emoções; são as emoções que nos fazem crescer e adquirir luz, e é através da luz 
que nos aproximamos de Deus”, disse ela com sua extrema simplicidade, como 
se desconhecesse a dimensão de sua alta filosofia.

Hoje, ao perder mais um amigo, Arlindo Carvalho de Oliveira Filho, lem-
brei-me das sábias palavras daquela senhora, que destacam a importância das 
emoções para os seres humanos. Perder amigos remete sempre à tristeza, à sau-
dade, à desolação. Se são sentimentos que promovem o crescimento e a aquisição 
de luz, nós aceitamos.

Arlindo nasceu na cidade de São Paulo em 1959. Amava sua cidade profun-
damente, nela construiu sua vida e formou sua família. Filho de Arlindo Carvalho 
de Oliveira e de Maria Jupira Sanches de Oliveira, teve uma infância simples, 
porém muito feliz. Recebeu uma educação centrada em sólidos valores familiares. 
Casou-se com Cristina Rainho Carvalho de Oliveira, com quem teve um casal de 
filhos: Arlindo Netto e Christiane. Foi um esposo exemplar e pai presente, sem-
pre primou pela relação baseada no diálogo, respeito e na afetividade. Com tantas 
virtudes, fez muitos amigos.

 Iniciou sua carreira profissional como professor de história e geografia. 
Com a popularização dos computadores de uso pessoal na década de 90, en-
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cantou-se pela informática e passou a atuar na área de TI. Criou e dedicou-se a 
sua empresa de prestação de serviços (Help F1 Informática) por vários anos, até 
receber um convite para o quadro funcional de grandes empresas do setor, inicial-
mente na Vesper Telecom e, em seguida, na Embratel, onde exerceu a função de 
analista de sistemas sênior por mais de uma década.

Durante sua vida superou muitas dificuldades. A maior de todas, sem dúvi-
da, foi a perda prematura de sua filha. Apesar da dor, nunca perdeu a fé.

Em 1º de outubro de 2015, passou a trabalhar como gerente administra-
tivo e editor de livros e revistas no Instituto Paulista de Magistrados (IPAM) e 
encantou-se pelas suas novas atribuições junto ao Instituto, especialmente àquelas 
científicas, culturais e voltadas às pautas de interesse da sociedade. Atuou como 
membro da equipe responsável por cursos de formação de mediadores e junto 
ao projeto sociocultural “Eu Tenho Voz – Contra o abuso sexual de crianças e 
adolescentes”.

Junto ao IPAM encontrou um ambiente amigável, estimulador e profícuo. 
Sempre que oportuno, afirmava: “Não tenho um trabalho.... vou ao encontro de 
amigos.” Homem de muita fé, nunca deixou de ser engajado às causas sociais e ao 
trabalho voluntário. 

Depois de cumprir com louvor sua missão aqui neste planeta, Arlindo par-
tiu para outra dimensão, levando consigo toda a luz que, merecidamente, adquiriu 
em seus 58 anos de vida. Nesta dimensão, ficaram, com muita saudade, sua es-
posa, seu filho e seus amigos, certos de que Arlindo se aproximou mais de Deus 
depois dessa passagem pelo Brasil.

Hertha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira  
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GALERIA DE FOTOS DO IPAM
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Primeira Reunião da Diretoria
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Assembleia Geral – Membros Titulares
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I Congresso do Instituto Paulista de Magistrados 
– O Poder Judiciário em Debate
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Palestra do Juiz Emile Goldenberg 
– Membro Honorário do IPAM
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Seminário 
– Família, Infância e Juventude
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Congresso do Instituto Paulista de Magistrados 
– Processo Civil em Debate
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Seminário de Direito 
Econômico e 
Financeiro
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Congresso do Instituto Paulista de Magistrados 
– A Reforma do Poder Judiciário em Debate
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Congresso do Instituto Paulista de Magistrados 
– A Efetividade da Justiça em Debate 
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Visita do professor Tarufo a São Paulo 
– Membro Honorário do IPAM
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Congresso Instituto Paulista de Magistrados 
– Poder Judiciário: Crise ou Mudança?
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Congresso Instituto Paulista de Magistrados – Estudos de Direito 
Processual em homenagem ao Professor Cândido Rangel Dinamarco
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Congresso Instituto Paulista de Magistrados 
– Família em Debate
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Programa Diálogos de Justiça
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Curso de Formação de Conciliadores e Mediadores no 
Colégio Notarial de São Paulo
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Jornal IPAM
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Memória: Cartão de visitas da época 
da criação do IPAM, do fundador 
Franco Oliveira Cocuzza, então 

presidente do Conselho.
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Lançamento do livro em homenagem ao Dr. Régis de Oliveira
– Direito Financeiro, Econômico e Tributário
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Reunião da Diretoria e Conselho em 2014

Entrega de Título de Membro Honorário ao Ministro 
Enrique Ricardo Lewandowski
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Convênio com a AASP – Associação dos Advogados de São Paulo
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Concurso Literário – IPAM
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Reuniões – IPAM
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Seminário na Academia Judicial Chile – 2015

Lançamento 
Livro Partidos 
Políticos 
– Dr. Paulo 
Hamilton

Compra da Sede Própria – 2016
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PROJETO EU TENHO VOZ 

23.06.16 – Lançamento do Projeto Eu Tenho Voz na Sede Social da 
APAMAGIS para convidados 

Primeiro Esboço dos bonequinhos do Projeto Eu Tenho Voz
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Polícia Militar

Polícia Civil

APOIOS: 

Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo 
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Apresentações do Projeto Eu Tenho Voz 
– CEU Paraisópolis

Projeto Eu Tenho Voz nas Escolas



20 ANOS DE UMA IDEIA PIONEIRA                                                                        77



78                                                                                       IPAM



20 ANOS DE UMA IDEIA PIONEIRA                                                                        79



80                                                                                       IPAM

Assinatura do Convênio do IPAM com a ENFAM 
– Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
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Lançamento do livro Conciliação e Mediação, ensino em construção,  em 
parceria com a ENFAM

Entrega de Título de Membro Honorário ao Desembargador 
Paulo Dimas de Bellis Mascaretti
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Encontros de Direitos Reais, Notarial e Registrais e Assinatura do 
Convênio com o CENOR da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra
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Lançamento do Livro Direito Administrativo Disciplinar dos 
Magistrados – Marcos Lima Porta 
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Lançamento do livro – Guia Prático de funcionamento do CEJUSC 
Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos
– Valeria Lagrasta
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Lançamento do Livro  Pagamento das condenações judiciais pecuniárias 
– Precatórios – Euripides Gomes Faim Filho
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Curso de Capacitação de Conciliadores e Mediadores – 2016
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Projeto Eu Tenho Voz recebe menção honrosa do Prêmio Betinho de 
Defesa de Democracia e Cidadania
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Entrega do título de Membro Honorário do Desembargador 
José Renato Nalini
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MEMBROS HONORÁRIOS

Um eterno defensor da liberdade e da democracia

Dr. Adilson de Abreu Dallari
Primeiro membro honorário do IPAM

Eleito em assembleia, o jurista Adilson de Abreu Dallari foi 
a primeira pessoa a receber o título de membro honorário 
do IPAM. Hoje aposentado como professor emérito da 
Facul dade de Direito da USP, foi também professor titular 

e livre-docente de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Foi membro do Conse lho Cientí-
fico da Sociedade Brasileira de Direito Público. Em 1997, participou de um grupo 
de trabalho criado pelo governador Mário Covas para propor emenda constitu-
cional que defendia a desmilitarização da Polícia Militar e a criação de uma polícia 
única. O grupo de notáveis, coordenado por Miguel Reale Júnior, contava com 
Eduardo Augusto Muylaert Antunes, Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, Iberê 
Zeferino Bandeira de Mello, Liliana Buff  de Souza e Silva, Marco Vinicio Petrel-
luzzi e Maria Ignês Rocha de Souza Bierrenbach. Ocupou o cargo de secretário 
municipal de Administração de São Paulo, mas antes, atuou como assistente do 
Prof. Hely Lopes Meirelles na Secretaria do Interior do Governo do estado de 
São Paulo. Também atuou como árbitro da Câmara de Arbitragem e Mediação da 
Fiesp – Federação das Indústrias do estado de São Paulo.

Publicou vários livros jurídicos, tratando de direito administrativo e ambien-
tal. Em sua extensa lista de artigos, questionou principalmente o abuso de poder 
em todas as esferas. 

Seu engajamento pela democracia e pelo Estado Democrático de Direito 
começou cedo. Aos 35 anos, em 11 de agosto de 1966, então presidente do Di-
retório Acadêmico da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, leu, 
no meio do pátio da Faculdade de Direito, um texto corajoso contra os abusos e 
censuras cometidos pelo regime militar que governava o Brasil havia menos de 
dois anos. Num trecho, disse: “O que é o inverno senão o período de incubação 
da primavera que necessariamente há de se seguir. Já não há mais lugar para na-
cionalismo xenófobos e autárquicos.”

Seu discurso foi feito 11 anos antes da famosa Carta aos Brasileiros, lida pelo 
professor Goffredo da Silva Telles Júnior, no mesmo pátio.
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Um amigo do IPAM na Europa

Dr. Émile Goldenberg
– Membro honorário do IPAM

Estou aposentado hoje, mas fui juiz em Bruxelas, Bélgica, a partir 
de 1º de abril de 1989. Como membro da Associação de Juízes 
de Bruxelas, fui enviado para representar essa entidade em vários 
países, como França, Itália, Espanha e Portugal. Através de con-

vites feitos por magistrados portugueses, em 1992, fui a Lisboa como representante da 
Associação Belga dos Juízes e nesse ensejo conheci o Dr. Régis de Oliveira e vários outros 
juízes brasileiros. Começou aí uma amizade que foi crescendo com o tempo, e por meio 
dele, uma vez que vou ao Brasil duas ou três vezes por ano – tenho inclusive um aparta-
mento no bairro dos Jardins – fui conhe cendo vários juízes, começando pelo Dr. Jayme. 
Estreitamos laços e fui recebendo convites para participar de diversos eventos, inclusive 
em Brasília, quando o Dr. Régis passou a presidir a AMB, a Associação dos Magistrados 
do Brasil. Recebi aqui na Bélgica uma comitiva de juízes brasileiros, como amigo. Mas, em 
2008, fui eleito para o Conselho Superior de Justiça da Bélgica, e organizei um convite para 
15 juízes brasileiros, do IPAM, para visitarem meu país durante uma semana e conhecerem 
o Instituto de Formação Judiciária, outra entidade aqui em Bruxelas. Dois anos depois, o 
grupo de brasileiros voltou para conversar mais com essas entidades. 

Isso, ao lado de minha fluência em português, levou ao fortalecimento de laços de 
amizade e estima entre mim e os juízes do IPAM. Cheguei a palestrar sobre o Conselho 
Superior de Justiça da Bélgica na Escola Paulista da Magistratura, na Avenida Consolação, 
em São Paulo.  Essa nossa proximidade explica por que cheguei a ser nomeado o primeiro 
membro honorário do IPAM. 

Quando os amigos do IPAM me pedem assistência na procura de li vros editados na 
Bélgica que dizem respeito a jurisprudência, estou sempre à disposição e dou seguimento. 
É óbvio!     
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Jurista e amigo do IPAM 

Dr. Cândido Rangel Dinamarco 
– Membro honorário do IPAM

Fui promotor até o fim da carreira, depois, pelo quinto constitu-
cional, fui para o Tribunal de Alçada Civil, que não existe mais, e 
de lá fui promovido ao Tribunal de Justiça como desembargador. 
Completado o meu tempo, aposentei-me e passei a advogar. Ao 

longo desse período, também fiz a carreira de professor. Hoje, aos 82 anos, mesmo apo-
sentado, continuo lecionando na pós-graduação. 

Conheci a Dra. Hertha, como minha aluna, no ano de 1985. Ela cursava o segundo 
ano da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde eu lecionava Direito Proces-
sual Civil, e seguiu minha disciplina até se formar. Ela foi colega de turma do meu filho, 
que hoje é meu sócio no escritório de advocacia que mantenho na capital. Fiquei muito 
ligado a essa turma, e muitos desses alunos passaram a frequentar a minha casa. A Dra. 
Hertha foi sempre uma aluna aplicadíssima, fez concurso para a magistratura e iniciou 
carreira no Foro de Santo Amaro. 

Vou contar uma curiosidade da magistratura. Os juízes fazem carreira nas entrân-
cias de interior e chegam à capital. Depois, a tendência é irem para o Tribunal como subs-
titutos de desembargador. Aqui no estado de São Paulo, os substitutos de desembargador 
levam o nome de pinguim. Não é pejorativo nem ofensivo, ao contrário, é uma nomencla-
tura que acabou sendo incorporada há mais de 50 anos. Perdi um pouco as notícias sobre 
a Dra. Hertha, mas penso que ela hoje é uma pinguim. 

Como juíza em Santo Amaro, algumas vezes ela me convidou para fazer palestras 
e aceitei com grande prazer. Inclusive, alguns anos atrás – perdi a conta de quando foi – 
ela realizou uma Semana de Estudos Jurídicos em minha homenagem. Foi realização que 
teve a participação do marido dela, Dr. Jayme, com quem me dou muito bem e é hoje o 
presidente da AMB. A homenagem, certamente, se deveu à minha atividade como jurista, 
com mais de 20 livros que escrevi sobre aspectos processuais. Sou um apaixonado pela 
língua portuguesa. Fui aluno, na época de colégio, de um tio do ex-governador Geraldo 
Alckmin, chamado João Alckmin, muito exigente com redação e que me entusiasmou 
pela leitura e pelo amor à boa escrita. Aliás, um dos livros que escrevi foi Vocabulário de 
Direito Processual, publicado pela Malheiros Editores. 

A Dra. Hertha sempre foi – e é – muito interessada em independência do Judiciário 
e em justiça social. Escreve bastante sobre isso. Esteve em São Paulo, fazendo algumas 
conferências sobre esses temas, o processua lista italiano Michele Taruffo, professor titular 
da Universidade de Pávia, na Itália, que ficou hospedado em minha casa. Eu o conhecia 
em razão dos dois anos que passei em Milão, fazendo um curso, na juventude. Um grupo 
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do IPAM, liderado pela Dra. Hertha, foi até minha casa para conversar com esse pro-
fessor. O engraçado da história foi que um dos juízes do IPAM chamou o professor de 
Tartufo o tempo inteiro. Tartufo, como se sabe, além de significar trufa, em italiano, é a 
famosa comédia de Molière.   

Com relação ao IPAM, estou afastado. Tenho até um pouco de remorso, porque 
gosto tanto da Dra. Hertha e do grupo do IPAM. Uma vez ou outra encontro alguém que 
me diz: “Você nunca mais foi fazer conferência!”. Eu respondo: “Basta me convidar!”.        
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Um defensor dos Direitos Humanos 

Dr. Ricardo Lewandowski 
– Membro honorário do IPAM

Indicado pela Assembleia Geral de 27 de outubro de 2014, En-
rique Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo Tribu-
nal Federal, tornou-se membro honorário do IPAM, consideran-
do-se que foi Desembargador no Tribunal de Justiça do estado 

de São Paulo. Naquele ano, como presidente do STF, chegou a assumir a Presidência da 
República Brasil durante dois dias.

Uma de suas iniciativas mais gratas ao IPAM foi de, sensível à filosofia restaurativa 
e ao grande avanço observado nos projetos em execução pelo Brasil, ter estabelecido a 
Justiça Restaurativa como diretriz estratégica de gestão da Presidência do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) para o biênio 2015/2016, nos termos da Portaria de 16 de feve-
reiro de 2015. 

É formado em Ciências Políticas e Sociais, pela Escola de Sociologia e Política de 
São Paulo, em 1971, e bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo, em 1973. Depois do mestrado e doutorado, em 2003 
tornou-se Professor Titular de Teoria Geral do Estado, da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo, porém leciona na instituição há mais de 30 anos como voluntário. 
Ao longo de todo esse tempo foi Chefe do Departamento de Direito do Estado, durante 
dois anos coordenou o Curso de Mestrado em Direitos Humanos daquela Faculdade, 
entre 2005 e 2006. Também tem o título de Master of  Arts, na área de Relações Interna-
cionais, pela Fletcher School of  Law and Diplomacy, da Tufts University, administrada em 
cooperação com a Harvard University nos Estados Unidos. Tornou-se, em 1994, Livre 
Docente em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

É autor de numerosas contribuições literárias, entre elas: “Proteção dos Direitos 
Humanos na Ordem Interna e Internacional”; “Pressupostos Materiais e Formais da In-
tervenção Federal no Brasil”; “Globalização, Regionalização e Soberania”.
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Um associado especial 

Dr. Paulo Dimas de Bellis Mascaretti
– Membro honorário do IPAM

O desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, ex-presidente 
do Tribunal de Justiça de São Paulo e também ex-presidente da 
Apamagis, por ocasião da publicação deste livro comemorativo, 

ocupa a pasta da Justiça e Cidadania no governo do estado de São Paulo. 
Recebeu o título de membro honorário do IPAM quando ocupava a presidência do Tri-

bunal de Justiça de São Paulo, em solenidade realizada no dia 6 de abril de 2017. Foi reconheci-
do pelo seu trabalho progressista à fren te do TJSP e na Escola Paulista da Magistratura (EPM) 
ao interiorizar essas duas instituições, abrindo o diálogo com magistrados de todo o Estado.

Em entrevista concedida para esta publicação, o Dr. Paulo Dimas lembrou que 
sua ligação com entidades representativas de magistrados é antiga, desde o trabalho que 
desenvolvia na Apamagis a partir de 1984. Naquela entidade, foi diretor, tesoureiro, secre-
tário, vice e presidente, e atuou em estreito contato com a Academia Paulista de Magistra-
dos, a Associação dos Magistrados Brasileiros e com o IPAM.  

“O IPAM representa o braço cultural da nossa magistratura. Eu sempre estive ali-
nhado com a entidade desde os primeiros tempos, quando o Dr. Jayme iniciou as ativi-
dades do instituto. Inclusive tive oportunidade, quando estava na Apamagis, de permitir 
que dentro da Apamagis se fizes se um desconto da mensalidade do IPAM junto aos juízes, 
para ampliar o número de associados e consequentemente elevar o volume de recursos 
para o IPAM”, disse o desembargador Paulo Dimas.

Em outra ocasião, presidiu uma mesa sobre o tema “Os Juizados Especiais de Fa-
zenda Pública – Noções Gerais”, no X Congresso do IPAM, que foi dedicado às modifi-
cações ocorridas na área do Direito Público – a EC 62 alterou profundamente o sistema 
de precatórios, enquanto a nova Lei do Juizado de Fazenda Pública trouxe inovações para 
os estados e fortaleceu o acesso à Justiça. 

O Dr. Paulo Dimas confessa que, em razão da intensa pauta de trabalho como se-
cretário de estado da Justiça e Cidadania, nem sempre tem oportunidade de acompanhar 
todas as atividades do IPAM. “Mas tenho notícias frequentes do trabalho que a entidade 
desenvolve, em especial a Dra. Hertha, nossa presidente. O IPAM, no meio jurídico, goza 
de muita credibilidade e alcança boa repercussão. Em maio deste ano participei da home-
nagem ao Dr. José Renato Nalini, a quem foi conferido o título de membro honorário, 
como a mim, e pude verificar como foi tão prestigiada a solenidade. Vejo que o IPAM 
ainda pode crescer muito mais.”

Sobre o Projeto Eu Tenho Voz, o Dr. Paulo Dimas é especialmente entusiasta. “Um 
projeto de cidadania como esse terá sempre todo o apoio da Secretaria da qual hoje sou 
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titular. Temos coordenadorias e conselhos – independentes, mas que ficam sob a nossa 
coordenação – todos empenha dos em vários projetos com o IPAM.”

Para o futuro, o Dr. Paulo Dimas aposta no crescimento do IPAM e da sua influên-
cia junto a outros órgãos e entidades. “Essa linha acadêmica e cultural que o instituto de-
senvolve, de cursos, continuará sendo muito importante, mesmo porque tem havido mui-
tas alterações na legislação, na doutrina, e também muita evolução social, e com certeza o 
IPAM terá participação fundamental em tudo isso. O juiz fica, às vezes, isolado, fechado 
em seu gabinete, trabalhando, e acaba não vendo o mundo lá fora. Precisa ter uma visão 
diferente do mundo, da magistratura, da sociedade, enfim. E, certamente, o IPAM pode 
ajudar muito nesse aspecto.” 
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Homenagem ao trabalho 

Dr. José Renato Nalini 
– Membro honorário do IPAM

O desembargador José Renato Nalini, além de ter sido presidente 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, ocupa, pela terceira vez, a 
presidência da Academia Paulista de Letras. No dia 9 de maio de 
2019 foi recebido, em cerimônia, como membro honorário do 

IPAM. A seguir, seu discurso proferido na ocasião:
Senhora Presidente, Juíza HERTHA HELENA ROLLEMBERG PADILHA DE 

OLIVEIRA,
Queridos amigos!
Na verdade, quem deveria receber homenagem é a Presidente do IPAM e sua 

valorosa equipe. Fiéis à vocação do IPAM – Instituto Paulista de Magistrados, consci-
entizaram-se de seu papel cidadão e heroico de abra çar a educação pública bandeiran-
te, tão carente de respeito e de carinho. A experiência humana propiciada às crianças 
que compõem o alunado da Rede Estatal superou a magia teatral. Foi uma aproxima-
ção afetiva, a abertura de novos horizontes, o vislumbre de que a vida pode ser maior 
e mais feliz do que os lindes acanhados de uma periferia econômica, social e cidadã. 

O verdadeiro apostolado exercido pelo IPAM, sua opção pela cultura como fator de 
redenção daqueles que, assim não fora, seriam fatalmente excluídos dos benefícios civili-
zatórios, é uma evidência de que o Judiciário tem condições de ser o agente transformador 
da sociedade brasileira. 

Oferecer ao alunado a oportunidade de escrever, de ler, de ter contato com os 
produtores da cultura, integrar a legião dos sem-acesso à milagrosa mutação que advém 
desse mergulho na beleza e no intelecto, é algo cuja excelência supera em muito o já 
valioso cumprimento do dever jurisdicional.

Sou muito grato, como cidadão e como colega e admirador de todos os que aqui 
estão, à verdadeira cruzada que a atual diretoria de uma instituição nascida no dia da 
Justiça, num 8 de dezembro de 1999, desenvolve num sentido salvífico do que o Brasil e 
São Paulo têm de melhor: sua infância e juventude.

Minha gratidão e reconhecimento às palavras generosas da Presidente Hertha, do 
meu querido amigo e sucessor Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, coração generoso e 
solidário, hoje a emprestar ao Executivo Paulista a sua inteligência e tirocínio, à frente da 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.

Meu carinho grato ao Corregedor Geral do TJSP, este meu irmão Geraldo Fran-
cisco Pinheiro Franco, ao outro irmão e decano do TJSP, José Carlos Gonçalves Xavier de 
Aquino, ao Presidente da Seção de Direito Criminal, Fernando Antonio Torres Garcia, a 
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essa alma encantadora do Desembargador Antonio Carlos Malheiros, ao dinâmico Dire-
tor da Escola Paulista da Magistratura, Francisco Eduardo Loureiro, ao nosso esplêndido 
Presidente da AMB – Associação dos Magistrados Brasileiros, Jayme Martins de Oliveira 
Neto, cuja luta em prol do Judiciário e do sistema Justiça a história reconhecerá, aos 
queridos amigos de todas as horas, desembargadores Márcia Regina Dalla Dea Barone e 
Walter Barone, ao meu amigo parisiense Desembargador Jefferson Moreira de Carvalho, 
aos meus colabo radores eficientes e leais quando da passagem pela Corregedoria e pela 
Presidência do glorioso Tribunal de Justiça, Durval Augusto Rezende Filho, Affonso de 
Barros Faro Júnior, Maria Fernanda de Toledo Rodova lho, Ricardo Felicio Scaff, à vice-
presidente da Apamagis, a Vanessa Ribeiro Mateus, à Aninha Brugin, aos juízes Tania 
Mara Ahualli, Beatriz Furlan, Mônica de Cássia Thomaz Perez R. Lobo, Renato Genzani 
Filho, aos Presidentes Gisele Dias Rodrigues de O. Barros, da ANOREG, Flaviano 
Galhar do, da ARISP, José Carlos Alves, do Instituto de Protestos e Cláudio Marçal Freire, 
do Colégio Notarial. Aos meus irmãos da Academia Paulista de Letras, Dom Fernando 
Antonio Figueiredo, Anna Maria Martins e José Fernando Mafra Carbonieri, ao Joaquim 
Maria Botelho, que tem colaborado com as iniciativas em parceria com a APL e o IPAM, 
ao meu assessor e amigo Jonathan Gisley Cunha, ao meu filho João Baptista de Freitas 
Nalini, primogênito e que aqui representou os seus outros três irmãos e meus sete netos. 
A todos, o meu “Deus lhes pague!”.

Como afirmou o Desembargador Paulo Dimas, tenho, sim, graças à generosidade 
divina e a de inúmeros amigos e companheiros de aventura, inúmeros títulos. Mas a láurea 
de Membro Honorário do IPAM é um carinho muito especial neste velho coração de 
quem já não ocupa cargos e, portanto, está imune à tática das homenagens. O gesto é 
gratuito e apenas evidencia o apreço fraterno de amigos colecionados no decorrer de 
uma viagem que se aproxima de seu termo definitivo e que fazem valer a pena a efêmera 
e frágil experiência existencial.    
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Um americano especialista em Brasil

Peter J. Messitte 
– Membro honorário do IPAM

Este Juiz Federal norte-americano viveu no Brasil nos anos 1960, 
quando lecionou na Universidade de São Paulo (USP). Especiali-
zou-se na legislação brasileira e conviveu com ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). Estuda o Poder Judiciário brasileira há 

mais de 50 anos e é figura obrigatória em qualquer mesa de debates, em Washington, DC, 
quando o tema é o Brasil. Recebeu o título de membro honorário do IPAM por aclamação 
da assembleia realizada em 12 de março de 2001.

Foi sempre amigo do IPAM, proferindo palestras sobre o tema no qual é especialis-
ta (“prova dos fatos”), em diversos eventos promovidos pela entidade.   

Em junho de 2017, recebeu a Ordem do Cruzeiro do Sul, pelo presidente Michel 
Temer, pelas suas contribuições ao Poder Judiciário brasileiro, por quase 50 anos. É a 
maior honraria concedida a um estrangeiro e é entregue principalmente a chefes de Es-
tado, como a Rainha Elizabeth e o presidente Dwight Eisenhower.

O juiz Messitte foi membro e atualmente é assessor especial do Conselho da Ini-
ciativa de Estado de Direito da Ordem dos Advogados Americanos para América Latina 
e Caribe. É professor de Direito Comparado na Faculdade de Direito da Universidade 
Americana de Washington, onde dirige o Programa de Estudos Legais e Jurídicos Brasil/
EUA. Foi consultor de projetos de reforma judicial na América Latina e África, assim 
como na Turquia, e tem publicado artigos sobre uma variedade ampla de temas legais em 
jornais da América Latina.
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Um italiano que orienta doutorandos brasileiros 

Michele Taruffo
– Membro honorário do IPAM

Michele Taruffo é um jurista italiano, atualmente professor titu-
lar de Direito Processual Comparado e Direito Processual Civil, 
na Università degli Studi di Pávia, região da Lombardia, na Itália, 
desde 1965. Além da docência, é também pesquisador. 

Tem atuado como professor visitante, regularmente, em várias universidades euro-
peias, norte-americanas (como a Cornell University) e latino-americanas (como a Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile, Universidad Nacional Autónoma de México, Univer-
sidad de Medellín, dentre outras). Graças à sua ampla produção científica, é considerado 
autoridade na ciência processual, com uma visão moderna, dentro da grande tradição dos 
processualistas italianos que o precederam - Francesco Carnelutti e Piero Calamandrei, 
por exemplo – que exercem grande influência na América Latina. 

Várias de suas obras foram traduzidas para o espanhol, inglês e também português.
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MEMBROS COLABORADORES
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Carla Matuck Borba Seraphim

No final da década de 90, próximo ao novo milênio, nas-
cia na região de Santo Amaro o Ins tituto Paulista de Magis-
trados, conhecido e reconhecido por IPAM. Do sonho às 
realizações e conquistas, tal como o patrono da região, o 
Bandeirante Borba Gato. 

Trabalho duro e incessante para cumprir a sua missão de que a Justiça es-
tivesse ao alcance da sociedade. Nesses vinte anos, nada mais e nada menos, sem-
pre se buscou a implementação da digna cidadania. Cursos de capacitação na área 
jurídica, palestras, eventos, produção de programas de TV/rádio/mídias, edição 
de estudos/teses, a criação e manutenção de um espetáculo de teatro voltado para 
as crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade... Os limites da região, 
da cidade, do Estado e do Brasil foram transpostos.

Nessa caminhada, foi-nos concedida a honra de poder presenciar e partici-
par de parcela dessas realizações. 

Conhecendo o espírito pioneiro do IPAM, temos a certeza da continuidade 
dessa trajetória de sucesso na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

Parabéns IPAM e que venham os próximos vinte anos!

Flávio Torresi Marcos
Há vinte anos, a magistratura paulista conta com uma re-
luzente estrela na sua constelação de grandes feitos em prol 
do nosso Estado de São Paulo. Refiro-me ao IPAM – Ins-
tituto Paulista dos Magistrados, atuante na valorização das 
instituições democráticas, não restringiu a sua porta de 
entrada a tão somente magistrados, mas sim, democratica-

mente abriu suas portas a todos nós operadores do direito, incluindo também os 
estudantes e bacharéis.

Ao longo dessas duas décadas, vem brindando a seara jurídica, promovendo 
cursos, habilitando profissionais na atuação da Conci liação e Mediação, veiculan-
do entrevistas nos meios de comunicação, incentivando a publicação de grandes 
obras, abrindo debates sobre os mais delicados e importantes assuntos de inte-
resse nacional; e sobretudo, conferindo à população em geral o conhecimento do 
honroso labor do judiciário paulista.

Parabéns, IPAM, pela nobre atuação em prol do mundo jurídico!
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Teresa Kodama 
Teresa Kodama é uma mulher privilegiada, que nasceu com 
uma sensibilidade intensa, comum aos seres grandiosos. Ela é 
capaz de criar obras de artes visuais extraordinárias. Apaixonada 
também pelo Direito, tornou-se Procuradora de Justiça. Duran-
te sua atuação profissional, utilizou sua arte para compreender 
a alma humana e ser o mais justa possível, sem afastar-se da 

compreensão e generosidade que sua alma de artista inspira.
Outra característica elogiável de sua personalidade é a preocupação com o 

próximo, sobretudo com aqueles que dependem da ajuda da sociedade para so-
breviver, para encontrar caminhos que tornem suas vidas mais plausíveis. Desde 
o início, Teresa adotou o Projeto Eu Tenho Voz como assídua participante e 
apoiadora.

Ela não mede esforços para contribuir com as atividades sociais do IPAM. 
Por essa razão é nossa membro colaboradora e nos dá um suporte significativo 
para o desenvolvimento do nosso Instituto.

Alexandre de Alencar Barroso 
Fui colega da Dra. Hertha no curso de especia lização na 
Facul dade de Direito do Largo São Francisco, em 1989. 
Mesmo depois de concluído o curso, continuamos muito 
amigos. Em 1999, quando da criação do IPAM, houve a 
aber tura democrática para que ope radores do direito, mes-
mo que não fossem magistrados, pudessem participar da en-

tidade. Associei-me como membro colabo rador, e eis o que sou, desde o primeiro 
momento da constituição. Desde o começo, acreditei muito no projeto, por isso 
procurei colaborar na organização de eventos como congressos, palestras, e sem-
pre trocando ideias. Sou testemunha do crescimento do IPAM e tenho orgulho da 
minha participação no sucesso que o Instituto é hoje. Num dado momento, com 
o crescimento do número de associados e das demandas, passei a prestar serviços 
profissionalmente. Hoje sou advogado da entidade, o que me honra porque estou 
cercado de pessoas de elevado padrão ético, dedicadas ao desenvolvi mento da 
vida jurídica. E continuo como associado colaborador e tudo o que me é solici-
tado eu faço com muito prazer. Aos vinte anos, o IPAM é um jovem, com uma 
vida longa e produtiva pela frente.
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LINHA DO TEMPO
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08 de dezembro de 1999

Fundação do IPAM – Instituto Paulista de Magistrados e eleição da 
primeira diretoria 

A reunião foi presidida por Antonio Augusto Guimarães de Souza e secretariada 
por Joel Paulo Souza Geishofer. Criou-se o IPAM - Ins tituto Paulista de Magistra-
dos, com sede à Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.811, conjuntos 123 e 124. O projeto 
de estatuto apresentado na reunião de fundação foi elaborado por uma comissão 
organizadora formada por Antonio Augusto Guimarães de Souza, Franco Oliveira 
Cocuzza, Hertha Helena Rollemberg Padilha Palermo, Jayme Martins de Oliveira 
Neto, Joel Paulo Souza Geishofer e Octávio Augusto Machado de Barros Filho.
A primeira Diretoria, eleita na mesma data:
Presidente – Jayme Martins de Oliveira Neto
1º Vice-presidente – Joel Paulo Souza Geishofer
2ª Vice-presidente – Hertha Helena Rollemberg Padilha Palermo
Secretário – Antonio Augusto Guimarães de Souza  
Secretário-adjunto – Luís Fernando Balieiro Lodi
Tesoureiro – Antonio Mário de Castro Fogliolia
Tesoureiro-adjunto – Samuel Francisco Mourão Neto
O primeiro Conselho Consultivo e Fiscal:
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Franco Oliveira Cocuzza
Luiz Geraldo Cunha Malheiro
Octávio Augusto Machado de Barros Filho
Aloísio Sérgio Rezende Silveira
Roger Benites Pellicani
João Camillo de Almeida Prado

18 de fevereiro de 2000

Categorização de associados

Nessa primeira reunião do Conselho Consultivo, presidida por Luiz Geraldo 
Cunha Carneiro, definiram-se as categorias de associados: membros titulares 
(MT) para magistrados e membros colaboradores (MC) para não magistrados, nos 
termos do art. 19, inc. II do Estatuto do IPAM. Os novos associados receberão 
numeração iniciada a partir do número 22, visto que a numeração de 1 a 21 foi 
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reservada para membros fundadores. Os que receberam a numeração precedida 
pela sigla MTF (membro titular fundador), respeitada a ordem alfabética de seus 
nomes, foram os seguintes: Ben-Athar de Paiva Coutinho (MTF 01); Alexandre 
David Malfatti (MTF 02); Aloísio Sérgio Rezende Silveira (MTF 03); Ana Luiza 
Wirz de Albuquerque Araújo (MTF 04); Antonio Augusto Guimarães de Souza 
(MTF 05); Antonio Mário de Castro Figliolia )MTF 06); Camilo de Léllis Santos 
Almeida (MTF 07); Durval Augusto Rezende Filho (MTF 08); Flávio Fenóglio 
Guimarães (MTF 09); Franco Oliveira Cocuzza (MTF 10); Hertha Helena Rol-
lemberg Padilha Palermo (MTF 11); Jayme Martins de Oliveira Neto (MTF 12); 
João Camillo de Almeida Prado Costa (MTF 13); Joel Paulo Souza Geishofer 
(MTF 14); Luís Fernando Balieiro Lodi (MTF 15); Luiz Geraldo Cunha Malheiro 
(MTF 16); Márcia Faria Mathey FontesMusolino (MTF 17); Octávio Augusto 
Machado de Barros Filho (MTF 18); Renato Genziani Fi lho (MTF 19); Roger 
Benites Pelicani (MTF 20); Samuel Francisco Mourão Neto (MTF 21). 

Foram aprovados nesta reunião oito membros titulares. 
O Conselho decidiu também que os membros honorários (MH) e Membros 

Colaboradores (MC) também receberiam o número de associado, em ordem cres-
cente, iniciando-se pelo número um.

17 de março de 2000

Novos titulares e colaboradores

Foram admitidos como membros titulares, nessa data, 16 novos associados e os pri-
meiros seis membros colaboradores: Rosa Benites Pelicani (MC 01); Alexandre de 
Alencar Barroso (MC 02); Carlos Ricardo Milen (MC 03); Moacyr Fernandes de Oliveira 
(MC 04); Inez Siniauskas Cocuzza (MMC 05) e Pedro Luís Schmidt Jordão (MC 06).

09 de junho de 2000

Primeira palestra

Relatou-se a palestra proferida em 17 de março de 2000, no Auditório StarSoft, 
a primeira patrocinada pelo IPAM, “A Internet como ferramenta de pesquisa do 
Direito”. O palestrante foi João Carlos Sá Moreira de Oliveira.   
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11 de setembro de 2000

Primeiros cursos 

Nessa reunião foi anunciada a entrada em funcionamento da home-page do IPAM. 
O presidente detalhou suas providências no sentido de alugar espaço para a sede 
social e comunicou que, para levantamento de receita, o instituto promoveu dois 
cursos, o primeiro, “A Internet como ferramenta de pesquisa do Direito”, no au-
ditório da StarSoft, e o segundo, “Os Juizados Especiais Cíveis”, na Universidade 
São Marcos, no bairro do Ipiranga, com a presença de 122 participantes. Alertou 
ainda que estava em estudo a criação de uma revista temática sobre assuntos 
jurídicos, em parceria possível com a editora Max Limonad, projeto ainda não 
tornado viável.     

25 de setembro de 2000

Primeiro congresso

Começou a ser organizado o primeiro congresso anual do IPAM, agendado para 
novembro. Decidiu-se registrar a marca e o logo do IPAM. Foi anunciada a parce-
ria com a FADI – Faculdade de Direito de Sorocaba e a OAB-24 – Subseção de 
Sorocaba, para a realização do curso “Juizados Especiais Cíveis”, nos dias 16 e 17 
de outubro.  E informou-se estar sendo estudada parceria com a ABRAMINJ – 
Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude. 

18 de outubro de 2000

Novas palestras

Relatou-se a realização de quatro palestras, que compuseram o curso “Os Juizados 
Especiais Cíveis”, realizado na FADI – Faculdade de Direito de Sorocaba nos dias 
16 e 17 de outubro. Foram os seguintes: “Peculiaridades do Processo Civil nos 
Juizados Especiais Cíveis”, por Joel Paulo Souza Geishofer; “Acesso à Justiça”, 
por Ricardo Cunha Chimenti; “Decisão por Equidade”, por Hertha Hele na Rol-
lemberg Padilha Palermo; “Os Recursos”, por Aben-Athar de Paiva Coutinho.   
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04 de dezembro de 2000

Avaliando as realizações

Reunião promovida para demonstrações financeiras dos cursos realizados em Soro-
caba e do I Congresso Anual do IPAM. Decidiu-se buscar, junto ao MEC – Minis-
tério da Educação e Cultura, reconhecimento do IPAM como entidade cultural. Fi-
caram decididas as datas de 4 e 5 de outubro para a realização do II Congresso do 
IPAM, e o temário: “O Processo em Debate”. A diretoria deliberou pela realização 
de cursos sobre família, infância e juventude e transgênicos, além de continuar apre-
sentando o curso sobre Juizados Especiais. E também pela realização de um projeto 
de pesquisa na área dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, bem como sobre o 
usuário do serviço forense.

12 de março de 2001

Primeira alteração do Estatuto pela Assembleia Geral

As alterações aprovadas definem as categorias de membros titulares e honorários, 
estabelecem os anos ímpares para eleição de diretoria e atribuem ao presidente 
a escolha do secretário e tesoureiro, e dão outras providências. Nessa reunião 
informou-se que parte da renda líquida do IPAM foi aplicada na compra de um 
carrinho de rodas para doação a uma criança com deficiência.

Na mesma reunião foram aprovados dois membros honorários, o Juiz Fede-
ral norte-americano Peter Messitte e o Prof. Michele Tarufo, titular de Direito 
Processual da Universidade de Pavia, Itália. Também foi anunciada a criação da 
revista do IPAM, já em fase final de elaboração.

Dias 14 e 15 de maio de 2001

Ciclo sobre Direito Financeiro, Econômico e Tributário

Realização de conferências. Foram conferencistas: Eros Grau (Evo lução do Di-
reito Econômico na Economia Globalizada); Marcelo Hulk (O Direito e as Agên-
cias Reguladoras); Ramez Tebet (A Lei de Responsabilidade Fiscal e os Poderes 
Legislativo e Judiciário); Regis Fernandes de Oliveira (Aspectos Polêmicos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal); Paulo de Barros Carvalho (Reforma Tributária 
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- Aspectos Gerais das Iniciativas Propostas - Limites Possíveis para uma Nova 
Discriminação de Competências); Paulo Bergstrom Bonilha (As Modificações In-
troduzidas no Código Tributário Nacional); Alcides Jorge Costa (Normas “Anti-
Elisivas” - o Combate à Sonegação e a Desconsideração de Negócios Jurídicos 
para Fins Tributários).

04 de junho de 2001

Seminários e convites

A diretoria aprovou as contas do Seminário sobre Direito Financeiro, Econômico 
e Tributário, realizado em parceria com o Departamento de Direito Econômico 
e Financeiro da USP, em conjunto com a AADJ XI de Agosto. Foi indicado o 
presidente para representar o IPAM no IV Encontro Nacional da Magistratura 
e Meio Ambiente – Recursos Hídricos, a convite. Também deliberou-se aceitar a 
doação de dois computadores pelo SBT – Sistema Brasileiro de Televisão.  

07 e 08 de junho de 2001

Participação em congresso

Equipe do IPAM participa do IV Congresso Nacional da Magistratura e Meio 
Ambiente, na cidade de Rio Quente, estado de Goiás.

18 de junho de 2001

Relatório de participação em congresso

A diretoria tomou ciência do relatório apresentado pelo presidente, relativo ao IV 
Congresso Nacional da Magistratura e Meio Ambiente, realizado em Rio Quente, 
Goiás, nos dias 7 e 8 de junho. Registrou-se em ata a aquisição de um aparelho de 
fax, da marca Panasonic. 
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17 de julho de 2001

Apoio da AMB

O instituto recebeu apoio, por meio do ofício 15/2001, da AMB – Associação dos 
Magistrados Brasileiros, para a realização do II Congresso do IPAM, que seria re-
alizado em outubro. Novos cursos sobre Direito de Família e Infância e Juventude 
foram marcados para os dias 20 e 21 de agosto e 10 e 11 de setembro. Informou-se 
do andamento das reuniões de parceria com a Faculdade de Direito Radial. 

Dias 20 e 21 de agosto de 2001

Ciclo de palestras 

Realizado sobre o tema Direito de Família e Infância e Juventude - Teoria e 
Prática. Expositores: Luiz Arthur de Godoy (União Estável); Francisco de As-
sis Vasconcellos Pereira da Silva (Cautelares e Tutelas Antecipadas no Direito de 
Família); Roger Benites Pelli cani (Separação e Divórcio); Márcio Antonio Bos-
caro (Adoção e Reprodução Assistida).
 

10 e 11 de setembro de 2001

Ciclo de palestras 

Realizado como segunda etapa do ciclo sobre o tema Direito de Família e Infância e Ju-
ventude - Teoria e Prática. Expositores: Euclides Benedito de Oliveira (Regime de Bens 
no Casamento e na União Estável); Mário Antonio Silveira (Alimentos e Guarda de 
Fi lhos); Oscild de Lima Júnior (Investigação e Negatória de Paternidade); Maria Olívia 
Pinto Esteves Alves (Adoção, Processamento e Competência, e Adoção Internacional).

19 de setembro de 2001

Carta de Florianópolis

Por meio do ofício 45/2001, a diretoria do IPAM manifesta apoio ao item 4 
da Carta de Florianópolis, do Colégio Permanente de Presidentes de Tribu-
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nais de Justiça, que propõe eleição direta para os cargos de direção dos Tri-
bunais de Justiça.

10 de outubro de 2001

Congresso realizado

O presidente comentou o sucesso do congresso realizado nos dias 18 e 19 de 
setembro. Foi formada comissão eleitoral para coordenar as eleições para o biênio 
2002/2003. 

14 de novembro de 2001

Manifestações e protocolo

A diretoria deliberou manifestar-se sobre a Carta de São Luís, dos presidentes 
dos Tribunais de Justiça, data de 10 de novembro de 2001, reforçando manifesta-
ção anterior relativa à Carta de Florianópolis, apoiando a tese de eleições diretas 
para os cargos de direção dos Tribunais. Decidiu-se que cópia da manifestação 
seria encaminha da ao Presidente da Comissão Executiva do Colégio Permanente 
de Presidentes de Tribunais de Justiça, Desembargador Márcio Martins Bonilha, 
dando-se ciência à AMB – Associação dos Magistrados Brasileiros e à Apamagis 
– Associação Paulista de Magistrados. Na reunião, foi comunicada a assinatura de 
protocolo de intenções com a FISP – Faculdades Integradas de São Paulo. 

10 de dezembro de 2001

Eleição da segunda diretoria executiva do IPAM 
(biênio 2002/2003)

A eleição ocorreu na sala de cursos localizada à Av. Adolfo Pinheiro, 2.506, conjunto 
33. Foi eleita, por unanimidade, a chapa composta por: 
Presidente – Jayme Martins de Oliveira Neto
1º Vice-presidente – Joel Paulo Souza Geishofer
2ª Vice-presidente – Hertha Helena Rollemberg Padilha Palermo
Secretário – Antonio Augusto Guimarães de Souza
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Tesoureiro – Oscild de Lima Júnior
Conselho Consultivo e Fiscal:
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Franco Oliveira Cocuzza
Luiz Geraldo Cunha Malheiro
Octávio Augusto Machado de Barros Filho
Aloísio Sérgio Rezende Silveira
Roger Benites Pellicani
João Camillo de Almeida Prado 

18 de dezembro de 2001

Presença

A diretoria aprovou diversos cursos a serem ministrados pelo IPAM. Aprovou 
também a presença do IPAM no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, repre-
sentado pelo presidente Jayme Martins de Oliveira Neto. Relatou-se que a FISP 
– Faculdades Integradas de São Paulo e o IPAM estão ajustando a elaboração 
de um CD institucional sobre cidadania. Com a UNISA, Universidade de Santo 
Amaro, foram iniciadas conversações com a finalidade de possibilitar ao instituto 
participar do Canal Universitário de televisão. O presidente comunicou que o 
IPAM é um dos apoiadores do V Congresso Sul-Americano de Direito Admi-
nistrativo. Comunicou também ter enviado ofício ao Senador Bernardo Cabral, 
insistindo na inclusão do sistema de eleição direta para os cargos de direção dos 
Tribunais de Justiça. 

17 a 21 de junho de 2002

Ciclo de palestras 

Realizado sobre temas variados. Expositores: James Alberto Siano (Responsabili-
dade Civil do Cirurgião Plástico); Luiz Tolosa Neto (Tribunal do Júri); Oscild de 
Lima Júnior (Juizados Especiais Criminais – Reflexos da Lei n. 10.259/2001 na 
Justiça dos Estados); Hertha Helena Rollemberg Padilha Palermo e Aloísio Sérgio 
Rezende Silveira (Alterações no CPC – leis ns. 10.352/26-12-2001 e 10.358/27-
12-2001); (Juiz Auxiliar da 1ª V. Cível do F. R. Santo Amaro); Franco Cocuzza 
(Eleições 2002 – Sistemas Eleitorais).
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27 de agosto a 12 de novembro de 2002

Curso de extensão

Realizado sobre o tema Direito Civil Parte Geral – Família e Sucessões.
Expositores: Hertha Helena R. P. Palermo e Jayme Martins de Oliveira Neto (Das 
pessoas naturais e jurídicas e domicílio); James Alberto Siano (Dos bens e dos 
fatos jurídicos); Aloísio Sérgio Rezende Silveira (Atos lícitos e ilícitos, prescrição 
e decadência); Alexandre Alencar Barroso (Das provas); Luís Fernando Balieiro 
Lodi (Do casamento); Márcio Boscaro (Das relações de parentesco); Luiz Geral-
do Cunha Malheiro (Da união estável. Da Tutela e da Curatela); Antonio Carlos 
Malheiros (Do direito patrimonial); José Antonio Encinas Manfré (Da sucessão 
em geral); Antonio Carlos Malheiros (Da sucessão legítima); José Antonio En-
cinas Manfré (Da sucessão testamentária. Dos legados); Roger Benites Pellicani 
(Do inventário e da Partilha).

Outubro de 2002 

Convênio com o curso de direito da faculdade radial

Magistrados do IPAM ofereceram para 50 acadêmicos da Faculdade de Direito da 
RADIAL, ao longo dos sete meses de vigência do convênio, uma programação 
voltada ao estudo da história do Brasil e do direito constitucional brasileiro. O 
trabalho foi desenvolvido por meio de aulas, palestras e seminários e análise de 
livros jurídicos e não jurídicos selecionados e estendeu-se de outubro de 2002 a 
maio de 2003.

04 de dezembro de 2002

Defesa

Relatou-se a participação do IPAM no I Encontro Nacional de Juízes Estad-
uais, realizados entre 28 e 30 de novembro de 2002, em Camboriú, Santa Ca-
tarina. Na ocasião, o presidente Jayme Martins de Oliveira Neto apresentou e 
defendeu a proposição no sentido de preservar toda a atual competência dos 
juízes esta duais e não apenas a competência para julgamento dos crimes contra 
os direitos humanos. 
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17 de fevereiro de 2003

Contingências

Para economia de despesas, a diretoria deliberou devolver a sala alugada à Av. 
Adol fo Pinheiro, sem incidência de penalidade, assim como alienar bens móveis 
que não representavam mais interesse do Instituto, como as cadeiras universitárias.  

15 de fevereiro a 07 de junho de 2003

Ciclo de estudos 

Realizado em parceria com a Universidade São Marcos, sobre o tema Estudos Ju-
rídicos e Literários no Brasil – Revisitando o Período Imperial. Expositores: Jayme 
Martins de Oliveira Neto e Carlos Alberto Vecchi (A Moreninha, de Joaquim 
Manuel de Macedo); Maria Ascenção F. Apolonia (Senhora, de José de Alencar); 
Manoel Francisco Guaranha (O Primo Basílio, de Eça de Queiroz); Maria As-
cenção F. Apolônia (Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis); 
Lineide Salvador Mosca (A Escravidão, de Joaquim Nabuco); Jayme Martins de 
Oliveira Neto (O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco – o papel dos abolicionis-
tas; a liberdade como princípio jurídico, do Império à atualidade); Jayme Martins 
de Oliveira Neto e José Pietro Bueno Nardelli Dellova (Evolução do Estado e do 
Poder Judiciário no Brasil - Formação do Estado Brasileiro); Andrei Koerner e 
Antonio Sérgio Carvalho Rocha (Os Direitos do Homem e o Homem sem Direi-
tos, de Alceu Amoroso Lima); Jayme Martins de Oliveira Neto e Durval Augusto 
Rezende Filho (A Águia e a Galinha, de Leonardo Boff).

10 a 24 de março de 2003

Curso de extensão

Realizado sobre o tema Responsabilidade Civil e o Novo Código. Expositores: 
Marcus Vinicius Rios Gonçalves (A responsabilidade civil no novo Código Ci-
vil); James Alberto Siano (Responsabilidade Civil Contratual e Extracontratual- 
Res ponsabilidade Objetiva e Subjetiva); Ronal do Alves de Andrade (A questão 
do dano da responsabilidade civil – Aspectos polêmicos do dano moral – Per-
das e danos); Jayme Martins de Oliveira Neto (A responsabilidade civil do Es-



20 ANOS DE UMA IDEIA PIONEIRA                                                                        119

tado); Alexandre David Malfatti (Res ponsabilidade Civil no Código de Defesa 
do Consumidor). 

19 de março a 16 de abril de 2003

Curso de extensão  

Realizado sobre o tema Atualização em Processo Civil. Expositores: Hertha Hele-
na R. P. Palermo (Direito Intertemporal – prática dos atos processual – com-
petência – prioridade de tramitação); Aloísio Sérgio Rezende Silveira (Medidas 
de urgência – antecipação de tutela e cautelares - fungibilidade); Aloísio Sérgio 
Rezende Silveira (Processo de Conhecimento); Aben-Athar de Paiva Coutinho 
(Recursos); Joel Paulo Souza Geishofer (Execução). 

30 de maio de 2003

Mais contingências

O IPAM encontra dificuldades financeiras para o ano de 2003, especialmente por 
não ter conseguido, até aquele momento, o desconto da anuidade por meio de 
folha de pagamento. 

De 23 de setembro a 14 de outubro de 2003 

Curso de extensão

Realizado sobre o tema Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis. Expositores: 
Jayme Martins de Oliveira Neto e Aloísio Sérgio Rezende Silveira (A evolução dos 
Juizados Especiais Cíveis – Princípios - Competência e partes); Hertha Helena 
R. P. Palermo e Joel Paulo Souza Geishofer (Pedido, citação e resposta. Das pro-
vas); Samuel Francisco Mourão e Renato Guanaes Simões Tompsen (Sentença 
e despesas processuais. Execução); Aben-Athar de Paiva Coutinho e Ricardo 
Cunha Chimenti (Recursos. JE Federais – Particularidades). 
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09 de dezembro de 2003

Eleição da terceira diretoria executiva do IPAM 
(biênio 2004/2005)

Presidente – Hertha Helena Rollemberg Padilha Palermo
1º Vice-presidente – Jayme Martins de Oliveira Neto
2º Vice-presidente – Aloísio Sérgio Rezende Silveira
Conselho Orientador e Fiscal:
Alexandre David Malfatti
Antonio Augusto Guimarães de Souza
Durval Augusto Rezende Filho
Franco Oliveira Cocuzza
Henrique Nelson Calandra
Joel Paulo Souza Geishofer
Luiz Geraldo Cunha Malheiro
Márcio Antonio Boscaro
Roger Benites Pellicani
Antonio Carlos Malheiros

25 de junho de 2004

V Congresso

Nessa reunião foi fixada a data de 23 de setembro para realização do V Congresso 
do IPAM, cujo tema seria “A reforma do Poder Judiciário”.  

09 de dezembro de 2004

Função social

Na reunião, a diretoria aprovou as contas do Congresso e aprovou também a 
doação de dois microcomputadores que compõem o patri mônio móvel do IPAM 
à Casa do Menor Trabalhador, sediada em Santo Amaro. Relatou-se os resultados 
do curso sobre Direitos do Consumidor, promovido em parceria com a Escola 
Paulista de Direito Social. 
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31 de março de 2005

Assembleia geral decide pauta do congresso anual do IPAM

Ficou estabelecido o mês de outubro para o congresso que teria como tema 
“Acesso à Justiça”. Foi aprovada também a realização de curso de extensão uni-
versitária em Direito Ambiental, a ser patrocinada pela AES Tietê.

06 de outubro de 2005

Novos convênios

A diretoria aprovou convênio com a Ipejur – Instituto de Pesquisas de Estudos 
Jurídicos para realização de cursos de pós-graduação (latu sensu), e extensões, 
oficinas, ciclos de conferência, seminários, simpósios e outras atividades educa-
cionais e científicas. Aprovou igualmente contrato firmado com a Nossa Caixa 
para patrocínio do VI Congresso do IPAM e deliberou sobre temas que seriam 
levados ao plenário do congresso. 

16 de novembro de 2005

Pesquisa e registro

Foram apresentados os resultados da pesquisa realizada durante o VI Congresso 
do IPAM. Informou-se a pretensão de magistrados de um estado do País em criar 
instituto com a mesma denominação do nosso, motivo pelo qual foram tomadas 
medidas destinadas ao registro da marca e do logo.  

05 de dezembro de 2005

Atualização do estatuto do IPAM 

Em cumprimento ao novo Código Civil, a Assembleia Geral aprova alterações do 
estatuto, especialmente nos seus objetivos. 
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12 de dezembro de 2005

Eleição da quarta diretoria executiva do IPAM 
(biênio 2006/2007)

Presidente – Hertha Helena Rollemberg Padilha Palermo
1º Vice-presidente – Jayme Martins de Oliveira Neto
2º Vice-presidente – Alexandre David Malfatti
Conselho Orientador e Fiscal:
Aloísio Sérgio Rezende Silveira
Antonio Augusto Guimarães de Souza
Durval Augusto Rezende Filho
Erna Tecla Maria Hakvoort
Franco Oliveira Cocuzza
Henrique Nelson Calandra
Joel Paulo Souza Geishofer
Luiz Geraldo Cunha Malheiro
Roger Benites Pellicani
Antonio Carlos Malheiros

11 de maio de 2006

VII Congresso

O tema do VII Congresso do IPAM, conforme decisão da diretoria, seria “Ju-
diciário: Crise ou Mudança”, com datas de realização fixadas para os dias 14 e 
15 de outubro. Deliberou-se também a formatação de um novo curso: “O novo 
processo civil”.  

27 de junho de 2006

Curso

Realizado sobre o tema Últimas Alterações no Código de Processo Civil. Exposi-
tor: José Rogério Cruz e Tucci.
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16 a 20 de setembro de 2007 

Presença em congresso mundial 

Equipe do IPAM participa do XIII World Congress of  Procedural Law (Con-
gresso Mundial de Direito Processual), em Salvador, Bahia.

13 de dezembro de 2007

Eleição da quinta diretoria executiva do IPAM 
(biênio 2008/2009)

Presidente – Antonio Carlos Malheiros
1º Vice-presidente – Flávio Fenoglio Guimarães
2ª Vice-presidente – Lídia Regina Monteiro Cabrini
Secretária – Adriana Borges de Carvalho
Secretário-adjunto – Márcio Boscaro
Tesoureiro – Hertha Helena Rollemberg Padilha Palermo
Tesoureiro-adjunto – Aloísio Sérgio Rezende Silveira 
Conselho Orientador e Fiscal:
Jayme Martins de Oliveira Neto
Anna Luiza Wirz Albuquerque
Antonio Augusto Guimarães de Souza
Durval Augusto Rezende Filho
Erna Tecla Maria Hakvoort 
Joel Paulo Souza Geishofer
Roger Benites Pellicani
Ana Maria Brugin
Alexandre David Malfatti
Oscild Lima Júnior    

22 de abril de 2008

Posicionamento

Definiram-se as datas de 23 a 25 de setembro para a realização do Congresso 
Anual do IPAM, com o tema “A família em debate”, com apoio da Serasa. O con-
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selheiro Jayme Martins de Oliveira Neto relembrou que por duas vezes já havia 
sido oficiado ao TJSP a solicitação da implantação das Varas Agrárias. Deliberou-
se oficiar novamente, anexando cópias dos ofícios anteriores. 

16 de outubro de 2008

Direitos humanos

Fixaram-se os dias 17 e 18 de setembro de 2009 as datas para a reali zação 
do Congresso Anual do IPAM, cujo tema seria “Os Direitos Humanos”, res-
saltando o papel do Poder Judiciário na efetivação dos direitos humanos e a 
comemoração dos 10 anos de fundação do IPAM. Deliberou-se expedir ofício 
à Serasa solicitando apoio ao congresso. 

13 de dezembro de 2008

Definição do congresso anual de 2009

Ficou estabelecido o tema “Os Direitos Humanos em debate” para o congresso 
anual que seria realizado em setembro de 2009. 

22 de dezembro de 2008

Contrato formalizado

A diretoria autorizou a formalização do contrato de seguro de vida com a seguradora 
Tokyo Marine e a corretora Magiscon – Cooperativa de Consumo dos Magistrados.

10 de dezembro de 2009

Eleição da sexta diretoria executiva do IPAM 
(biênio 2010/2011)

Presidente – Jayme Martins de Oliveira Neto
1º Vice-presidente – Antonio Carlos Malheiros
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2º Vice-presidente – Álvaro Augusto dos Passos
Secretário – Luiz Geraldo Cuinha Malheiro
Tesoureiro – Oscild Lima Júnior 
Conselho Orientador e Fiscal:
Anna Luiza Wirz Albuquerque
Antonio Augusto Guimarães de Souza
Hertha Helena Rollemberg Padilha 
Erna Tecla Maria Hakvoort
Roger Benites Pellicani
Ana Maria Brugin
Durval Augusto Rezende Filho
Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Franco Oliveira Cocuzza
Joel Paulo Souza Geishofer

19 de abril de 2010

Selo editorial e parcerias

Ao lado de anunciar providências para aquisição de sede na região do centro da 
cidade, o presidente comunicou que autorizou a utilização do logo do IPAM em 
livro que organizou, com legislação de interesse da magistratura, do qual todos 
os membros receberiam exemplar, como doação. Também foram anunciadas par-
cerias com a Serasa e EPD – Escola Paulista de Direito. A diretoria autorizou a 
aquisição de sede na região central. 

30 de abril de 2010

Criação de programa de TV

Na reunião, comunicou-se que a Apamagis aprovou desconto em folha das men-
salidades de membros do IPAM. Também foram definidas as datas de 24 a 26 
de maio de 2011 para evento na área de Direito Público e anunciou-se a elabora-
ção de programa de televisão em parceria com a Unisa – Universidade de Santo 
Amaro, com previsão de gravação para o mês de maio de 2011. 
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23 de fevereiro de 2011

Mudança de sede, pesquisa e seguro-saúde

O Instituto Paulista de Magistrados passa a ter sede e foro à Rua Santa Luzia, 48 
– sala 101. Em reunião na nova sede foi consolidado o estatuto e apresentada e 
aprovada a proposta de produção de pesquisa sobre a magistratura paulista, sob 
coordenação de Durval Augusto Rezende Filho. Definiu-se contrato de seguro-
saúde com as empresas NotreDame e Você Clube.

18 de março de 2011

Ampliação de quadro, alteração de endereço e pesquisa

Nesta reunião foi decidido que o IPAM amplia o seu quadro de associados, abrin-
do possibilidade de ingresso no quadro de bacharéis em Direito, estudiosos das 
Ciências Jurídicas, atuantes nas diversas carreiras e profissões que sua formação 
jurídica lhe permite e que, mediante requerimento, queira colaborar com os obje-
tivos do Instituto. Também foi alterado o endereço da sede do IPAM para a Rua 
Coronel Oscar Porto, 615, no bairro do Paraíso. 
Foi decidido que o congresso anual do IPAM seria realizado em parceria com 
a Escola Nacional de Magistratura – ENM, momento em que seria divulgada a 
primeira pesquisa científica elaborada pelo IPAM.

25 de maio de 2011

Consolidação do estatuto

Por decisão unânime, foi aprovada a consolidação do estatuto do IPAM. 

03 de junho de 2011

Nomeado Grupo Gestor da TV IPAM

Pela Portaria 1/2011, o presidente Jayme Martins de Oliveira Neto, na forma dos 
artigos 21 e 22 dos Estatutos do IPAM, constituiu o Grupo Gestor para conduzir 
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o programa de televisão “Diálogos de Justiça”, em parceria com a TV UNISA. 
Integravam o Grupo Gestor Hertha Helena Rollemberg Padilha e o advogado 
José Carlos Barbosa de Jesus. 

21 de outubro de 2011

Parcerias e intercâmbios

Foi aprovada parceria firmada com a Escola Paulista de Magistratura para visita 
oficial ao Conselho Superior de Justiça da Bélgica, em janeiro de 2012. Ficou con-
cluída a primeira pesquisa sobre a magistratura paulista. Houve visita do IPAM à 
Fapesp para firmar parceria na área de pesquisa. 

20 de dezembro de 2011

Eleição da sétima diretoria executiva do IPAM 
(biênio 2012/2013)

Presidente – Jayme Martins de Oliveira Neto
1º Vice-presidente – Antonio Carlos Malheiros
2º Vice-presidente – Álvaro Augusto dos Passos
Secretário-geral – Luiz Geraldo Cunha Malheiro
Tesoureiro – Oscild de Lima Júnior
Conselho Consultivo e Fiscal:
Ana Maria Brugin
Anna Luiza Wirz Albuquerque Araújo
Antonio Augusto Guimarães de Souza
Durval Augusto Rezende Filho
Erna Tecla Maria Hakvoort
Franco Oliveira Cocuzza
Joel Paulo Souza Geishofer 
Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Roger Benites Pellicani
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06 de março de 2012

Atualização de objetivos

Decidiu-se em Assembleia Geral a inserção da alínea XV ao artigo 2º do esta-
tuto, instituindo como objetivo do IPAM “contratar, representar e/ou promover 
a intermediação na contratação de benefícios saúde coletivos por adesão junto a 
operadoras de saúde devidamente regulares perante a Agência Nacional em favor 
de seus associados”.   

09 de março de 2012

Congresso da AMB no Pará

Nesta reunião foi aprovada a renovação do contrato de seguro de vida com a 
empresa Tokyo Marine. Foi aprovada também a participação do IPAM no XXI 
Congresso Brasileiro de Magistrados, da AMB – Associação dos Magistrados 
Brasileiros, em Belém do Pará, em novembro de 2012.

29 de maio de 2012

Convênios e pesquisa

Foram autorizadas as tratativas já iniciadas para formalização de convênio com a 
Bélgica, Colômbia, Chile e Argentina. Houve visita do presidente do IPAM e da 
conselheira Ana Maria Brugin ao presidente do Tribunal Regional Federal, De-
sembargador Newton de Lucca, para entrega do resultado da pesquisa do IPAM. 
Realizadas visitas de delegações do IPAM à Bélgica, em maio e setembro, em 
parceria com a Escola Paulista de Magistratura. 

04 de outubro de 2012

Participação no Iasp e preparativos para o congresso da AMB

Foi aprovada a participação do IPAM nas reuniões-almoço promovidas pelo Iasp 
– Instituto dos Advogados de São Paulo, a convite deste. O IPAM organiza, com 
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a Escola Paulista de Magistratura, a participação paulista no congresso da AMB, 
com o envio de teses. Foi aprovada a contratação da Mongeral-Aegon/Miranda 
Corretora de Seguros (em substituição à Tokyo Marine) para nova apólice de se-
guro, sem ônus para o IPAM.

30 de novembro de 2012

Comunicação online e intensificação de atividades

Nessa reunião foi contratada empresa para criação e manutenção do site do IPAM 
na Internet. Foram registrados os participantes do IPAM no Congresso da AMB: 
Viviane Nóbrega Maldonado, que venceu concurso de monografia e apresen-
tou teses aprovadas no congresso, além de Ademir Modesto de Souza, Orlando 
Brossi e Hertha Helena R. Padilha de Oliveira, que também apresentaram teses. 
Participaram também do congresso o presidente, o tesoureiro e dois conselheiros. 
Na mesma reunião definiu-se a pesquisa “Pano rama do Tribunal de Justiça de São 
Paulo 2003-2011” e aprovaram-se estudos para nova pesquisa sobre o orçamento 
do Poder Judiciário. Também foram alocados recursos no orçamento de 2013 
para edição de livros pelo IPAM ou apoio a publicação pelos membros titulares 
e colaboradores.

Uma comissão apresentou as providências de participação de membros titu-
lares do IPAM no ENAJE – Encontro Nacional de Juízes Estaduais, em outubro 
de 2013, em Santa Catarina.

Ficou definido que, em 2013, o IPAM promoverá estudos sobre o Estatuto da 
Magistratura ou sobre a situação da magistratura e do magistrado nos anteprojetos 
do Código de Processo Civil e Código Penal e também sobre o juiz e o processo 
eletrônico, e outros temas, em reuniões mensais, com expositores de renome e de 
caráter objetivo. 

Iniciaram-se as providências de apoio à visita de magistrados belgas ao Bra-
sil, prevista para abril de 2013, em retribuição às visitas de delegações do IPAM 
à Bélgica.

Definiu-se aprofundar os contatos com Porto Rico para reali zação de curso 
ou congresso sobre Direito Ambiental.

Definiu-se também a necessidade de o IPAM investir em encontros para de-
bates e estudos em todo o estado de São Paulo, para aprofundar os temas relativos 
ao processo digital e ao impacto dessa nova realidade na vida e no trabalho do 
juiz; a importância da sentença judicial em contraponto à mediação e conciliação 
e, ainda, o direito da parte a uma decisão judicial. 
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05 de março de 2013

Novos convênios

O presidente comunicou que o IPAM firmou convênio com a Escola Paulista de 
Magistratura e com a Academia Judicial do Chile.

06 de março de 2013

Novo colaborador e visitas técnicas

Foi anunciada a contratação de Américo Fazio Filho, novo colabo rador do IPAM. 
Registrou-se a viagem do presidente Jayme Martins de Oliveira Neto à Comarca de 
Franca, por ocasião da visita do presidente do Tribunal de Justiça, Ivan Sartori, à 
região. O IPAM participou também do concurso de fotografia do Tribunal de Justiça.   

07 de março de 2013

Sede própria

Aprovada alteração da sede do IPAM para a Rua Tabatinguera, 140, conjuntos 
1412 e 1413. 

11 de dezembro de 2013

Eleição da oitava diretoria executiva do IPAM 
(biênio 2014/2015)

Presidente – Jeferson Moreira de Carvalho
1ª Vice-presidente – Hertha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira
2º Vice-presidente – Antonio Carlos Malheiros
Secretário-geral – Ademir Modesto de Souza
Conselho Consultivo e Fiscal:
Ana Maria Brugin
Maria Olívia Pinto Esteves Alves
Antonio Augusto Guimarães de Souza
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Durval Augusto Rezende Filho
Viviane Nóbrega Maldonado
Antonio Carlos Mathias Coltro
Marco Antonio Martin Vargas
Tania Mara Ahualli
Ricardo Felício Scaff

02 a 05 de outubro de 2013

Presença em encontro internacional

Equipe do IPAM prestigia o 12º Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, 
em Cusco, no Peru. 

06 de fevereiro de 2014

Continuidade

Decidida a realização de estudos para viagem cultural e jurídica ao exterior. Renovou-se a 
parceria com a Universidade de Santo Amaro com relação ao programa de TV Diálogos 
de Justiça. Formalizou-se a continuidade do programa Panorama do Desempenho do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo.

06 de março de 2014

Comitês gestores

Organização do IPAM em Comitês Gestores, com a criação dos comitês de Di-
reito Privado, Direito Público, Direito Criminal e Comunicações. Iniciadas as tra-
tativas para aquisição de sala comercial.
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17 de março de 2014

Encontro com a tecnologia

O Conselho Consultivo e Fiscal do IPAM realizou a sua primeira reunião virtual, 
para aprovação das contas do exercício de 2013 e análise da previsão orçamentária 
para 2014. A possibilidade de reali zação de reuniões virtuais seria formalizada 
pela reunião de 12 de agosto de 2014, a seguir referenciada. 

12 de agosto de 2014

Membros natos e reuniões virtuais

A reunião teve por objetivo a revisão dos estatutos da entidade. Dentre outras 
decisões, firmou-se a de que o presidente ou a presidente do IPAM que cumprir 
2/3 ininterruptos do mandato será conside rado membro nato do Conselho Con-
sultivo e Fiscal, e que passaria a ser aceitável, elaborando-se ata, a realização de 
reuniões de modo virtual, excetuando-se assembleias gerais de associados.

15 de agosto de 2014

Concursos literário do IPAM

Reuniu-se a Comissão Julgadora do 1º Concurso Literário do IPAM, composta por 
Caetano Lagrasta Neto, Luciana Almeida Prado Bresciani e Viviane Nóbrega Maldo-
nado, para indicar o vencedor do concurso: Thiago Baldani Gomes De Fillippo, juiz 
de Assis, com o livro “Aborto nos Estados Unidos e no Brasil: estudo comparado”. 

Na segunda edição do concurso de literatura jurídica, saiu vencedor o juiz de 
São Paulo, Marcos de Lima Porta, cujo trabalho foi escolhido por uma comissão 
composta pela desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, pela conselheira 
Inês Pereira Pimenta Maldonado, pelos juízes Durval Augusto Rezende Fi lho e 
Caetano Lagrasta Neto, e pelo advogado Paulo Hamilton Siqueira Júnior. 

Os vencedores tiveram seus livros publicado e distribuídos para todos os 
associados do IPAM. 
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27 de outubro de 2014

Membro honorário

Aprovada a proposta de conceder ao presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Ricardo Lewandowski, a designação de membro hono rário do IPAM, conside-
rando-se que foi Desembargador no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo.
10 de dezembro de 2015

Eleição da nona diretoria executiva do IPAM 
(biênio 2016/2017)

Presidente – Hertha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira
1º Vice-presidente – Oscild Lima Júnior
2º Vice-presidente – Antonio Carlos Malheiros
Secretário-geral – Ademir Modesto de Souza
Conselho Consultivo e Fiscal:
Antonio Carlos Mathias Coltro
Ana Maria Brugin
Antonio Augusto Guimarães de Souza
Ricardo Felício Scaff
Marco Antonio Martin Vargas
Tania Mara Ahuali
Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Franco Oliveira Cocuzza
Viviane Nóbrega Maldonado

29 de março de 2016

Participação 

IPAM marca presença no IV Seminário Luso-Brasileiro de Direito.
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23 de junho de 2016

Foi lançado oficialmente o Projeto Eu Tenho Voz 

Primeira apresentação da peça “Marcas da Infância”
O grupo Cia. Narrar Histórias fez a primeira apresentação-teste para uma plateia 
de 100 pedagogos, juízes, assistentes sociais, psicólogos e pessoas da sociedade, 
na sede da Associação Paulista de Magistrados – Apamagis.

28 de julho de 2016

Aquisição

IPAM adquire sede própria, no Condomínio Edifício Roger Zmek ho, no bair-
ro da Sé, em São Paulo.

09 de agosto de 2016

Convênio com a Enfam 

Em Brasília, o IPAM firmou convênio de cooperação técnico-científica e cul-
tural com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
– Enfam, para implementar ações conjuntas que promovam o aperfeiçoamento 
e a especialização técnica de recursos humanos, o desenvolvimento institucio-
nal, o aprimoramento da prestação jurisdicional, a modernização dos serviços 
judiciários e o fortalecimento da magistratura e do Poder Judiciário brasileiro.

06 de abril de 2017

Posse de membro honorário

O desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti recebeu o título de membro 
honorário do IPAM quando ocupava a presidência do Tribunal de Justiça de São 
Paulo. Também foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e presidente da 
Apamagis. Por ocasião da publicação deste livro comemorativo ocupa a pasta da 
Justiça e Cidadania no governo do estado de São Paulo. 
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21 de abril de 2017

Convênio CENoR

Em Coimbra, Portugal, o IPAM assinou acordo de cooperação científica e técnica 
com o Centro de Estudos Notariais e Registais (CENoR) da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, Portugal, representados, respectivamente, por Her-
tha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira, pelo IPAM, e Mónica Jardim e Rafael 
Vale e Reis, pelo CENoR.

Convênio com a ASIP

O IPAM assina convênio com a Associação Sindical dos Juízes Portugueses – 
ASJP para intercâmbio cultural e científico sobre diversas áreas do conhecimento, 
especialmente as mais relevantes para o associativismo, formação e aprimora-
mento dos juízes e da prestação jurisdicional.

07 de dezembro de 2017

Eleição da décima diretoria executiva do IPAM (biênio 2018/2019)
Presidente – Hertha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira
1º Vice-presidente – Antonio Carlos Malheiros
2º Vice-presidente – Tania Mara Ahualli
Secretária-geral – Valéria Ferioli Lagrasta
Secretário-adjunto – Ademir Modesto de Souza
Conselho Consultivo e Fiscal:
Antonio Carlos Mathias Coltro
Ana Maria Brugin
Antonio Augusto Guimarães de Souza
Ricardo Felício Scaff
Marco Antonio Martin Vargas
Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Mônica de Cássia Thomaz Perez R. Lobo
Franco Oliveira Cocuzza
Viviane Nóbrega Maldonado 
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19 e 20 de abril de 2018

Curso de capacitação 

Curso de capacitação básica para prevenção e combate ao abuso sexual de crian-
ças e adolescentes, no âmbito do Projeto Eu Tenho Voz. Expositores: Egberto 
de Almeida Penido e Andrea Svicero (introdução à justiça restaurativa); Hertha 
Helena Rollemberg Padilha de Oliveira (Introdução aos Métodos Consensuais de 
Solução de Conflito); Monica Haydée Galano (Mediação Escolar - prevenção e 
combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes).

20 e 21 de setembro de 2018

Curso de prevenção ao abuso sexual infantil

IPAM realiza curso de prevenção e combate ao abuso sexual infantil em Guaru lhos. 
Uma demonstração de que o Projeto Eu Tenho Voz está crescendo. Neste segundo 
semestre a iniciativa do IPAM alcan çou também as escolas públicas da cidade de 
Guarulhos. Um dos diferenciais desse projeto é a capacitação feita com os professo-
res e educadores para que possam lidar com a questão da violência e do abuso sexual 
de maneira eficaz.  Por isso, nos dias, o IPAM reali zou o “Curso de Capacitação 
Básica para Prevenção e Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes”.

11 e 12 de outubro de 2018

Presença em Portugal

Equipe do IPAM prestigia o V Encontro de Direitos Reais, Direito Registal e Di-
reito Notarial, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 

15 de março de 2019

IPAM apresenta Projeto Eu Tenho Voz no MITsp

O evento tem, como tradição, o objetivo de trazer o que há de mais recente no 
setor artístico no Brasil e no mundo, propondo uma postura crítica e de debate 
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sobre o cotidiano. Para começar essa série de debates da 6ª edição da Mostra In-
ternacional de Teatro de São Paulo (MITsp), a juíza Hertha Helena Rollemberg 
Padilha de Oliveira, presidente do IPAM, foi convidada para participar junto 
com ou tros juristas do painel “Infância e juventude, Direito e Liberdade de ex-
pressão”, no Espaço Cênico Ademar Guerra do Centro Cultural São Paulo. Na 
ocasião, foi apresentado oficialmente o Projeto Eu Tenho Voz.

09 de maio de 2019 

Posse de membro honorário

Em cerimônia oficial, foi recebido como membro honorário do IPAM o ex-
presidente do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo e ex-secretário de 
Educação do estado de São Paulo, Dr. José Renato Nalini.

Em 9 de maio de 2019 foi provada a proposta de conceder ao Desembarga-
dor JOSÉ RENATO NALINI o título de membro hono rário do IPAM, em razão 
de todo trabalho realizado na presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e 
na Secretaria  Estadual de Educação de São Paulo,  por todo o apoio consignado 
ao Projeto Eu Tenho Voz e pelo trabalho desenvolvido  em prol das causas da 
Justiça e da Educação.
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CONGRESSOS REALIZADOS
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II CONGRESSO IPAM 
– O processo em 
debate, 2001

I CONGRESSO IPAM 
- O Poder Judiciário 

em debate, 2000

III CONGRESSO IPAM 
– O novo Código Civil 

em debate, 2002
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V CONGRESSO IPAM 
– Reforma do Poder 
Judiciário em debate, 2004

VI CONGRESSO IPAM 
– A efetividade da Justiça 

em debate, 2005

VII CONGRESSO IPAM 
– Poder Judiciário: 

crise ou mudança?, 2006

IV CONGRESSO IPAM 
– Direitos do consumidor 
em debate, 2003
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VIII CONGRESSO IPAM – 
Estudos de Direito Processual em 
homenagem ao Professor Cândido 
Rangel Dinamarco, 2007

IX CONGRESSO IPAM 
– Família em debate, 2008

X CONGRESSO IPAM 
– Direito Público, 2009
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PUBLICAÇÕES DA EDITORA IPAM
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REVISTA PANORAMA DO DESEMPENHO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Documentos para compreensão do sistema judiciário paulista

CAPAS DAS REVISTAS
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20 milhões de processos novos a cada ano, nos tribunais 
esta duais de São Paulo

A cada ano, a Justiça recebe, no Brasil inteiro, nada menos do que 20 milhões de 
casos novos. Só no estado de São Paulo, 5 milhões. Cada magistrado tem, sob seu 
encargo, 1.700 casos, no momento em que este livro está sendo produzido. Os 
magistrados brasileiros, conforme dados de 2016, proferem no país 22 milhões 
de sentenças todo ano. No estado de São Paulo, atinge-se quase 8 milhões de 
sentenças anualmente. Porém, existe um estoque acumulado de processos que só 
tenderá a diminuir com a progressiva informatização do Judiciário e, certamente, 
com uma evolução na cultura brasileira de abandonar a noção de que tudo precisa 
ser judicializado. Este é o panorama do Judiciário brasileiro, nos dias de hoje. 

Dados como esses merecem reflexão, para que o Judiciário e a sociedade, 
juntos, encontrem caminhos para uma senda mais civilizatória e justa. Este é o 
conceito que norteou e ainda norteia a publicação “Panorama do Desempenho 
do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo”. 

 Esta publicação nasceu do propósito do IPAM de consolidar e analisar os 
principais indicadores da Justiça Estadual, e sua primeira edição foi publicada no 
ano de 2010. Os dados utilizados são aqueles divulgados anualmente pelo CNJ – 
Conselho Nacional de Justiça, e os organizadores buscam mapear o contexto de 
atuação da Justiça Estadual do estado de São Paulo, sempre que possível estabele-
cendo comparações com outros tribunais do país. A Revista Panorama do De-
sempenho do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme des crito na apresentação 
da edição mais recente (edição número 6, de 2018, registrando dados de 2015-
2016), tenciona “levantar questões e permitir reflexões fundamentadas sobre o 
aprimoramento do Tribunal de Justiça de São Paulo, como órgão administrativo”. 

Ficha técnica:
Organizadores: Caetano Lagrasta Neto, Durval Augusto Rezende Filho, Hertha 
Helena Rollemberg Padilha de Oliveira, Jayme Martins de Oliveira Neto e 
Jeferson Moreira de Carvalho. 
Produção Executiva: Barrionuevo e Associados S/C Ltda. 
Coordenação e supervisão: Maria Lúcia Figueiredo Bueno Camargo
Coordenação editorial: Arlindo C. Oliveira Filho
Diagramação: www.editoratribo.blogspot.com
Capa: Arlindo Carvalho de Oliveira e Rita Motta
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A ideia
Os doutores Caetano Lagrasta Neto, Durval Augusto Rezende Filho e Jayme 

Martins de Oliveira Neto foram os responsáveis pela concepção dessa publicação. 
A ideia começou a ser desenhada em 2004, quando ocorreu a reforma do Judi-
ciário pela Emenda Cons titucional 45 e foi criado o CNJ - Conselho Nacional 
de Justiça. Ins talado o CNJ, uma de suas primeiras providências foi determinar e 
realizar a compilação dos dados de toda a Justiça do Brasil, tanto a Federal quanto 
as Estaduais e do Trabalho. Para subsídio dos tribunais estaduais, o CNJ e passou 
a produzir os relatórios numa publicação chamada “Justiça em Números”, a partir 
de 2005. Depois de um período de estudos e análises, o CNJ padronizou as infor-
mações, formulou as diretrizes e métodos para o levantamento e determinou que 
os tribunais estaduais passassem a divulgar os resultados para seus magistrados, 
para permitir não apenas o conhecimento das peculiaridades de cada setor, como 
também para estimular a reflexão sobre questões internas da magistratura. 

O IPAM assume

O IPAM trouxe para si a tarefa de produzir os relatórios da 
Justiça do estado de São Paulo. Para coordenar o trabalho, 
que é volumoso, os organizadores convidaram a econo-
mista Maria Lúcia Camargo, que relatou para este livro o 
histórico do Panorama do Desempenho do Tribunal de 
Justiça de São Paulo. 

Com experiência de ter atuado na Secretaria de Plane-
jamento da Prefeitura de São Paulo, liderando a elaboração do orçamento e o 
Plano Plurianual da cidade, durante o governo de José Serra, entre 2006 e 2008, 
Maria Lúcia aceitou o desafio de fazer a compilação e a análise dos dados da 
Justiça Estadual de São Paulo para o IPAM. Inicialmente, os organizadores de 
“Panorama” decidiram fazer um recorte regional, uma vez que o próprio CNJ 
categoriza os tribunais pelo porte, pequeno, médio e grande. 

Por isso, a primeira edição de “Panorama”, em 2010, com os dados co-
letados entre 2003 e 2009, utilizou dados de tribunais esta duais de diferentes 
portes: Amapá, Bahia, Goiás, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul e São Paulo, e mais a estatística consolidada dos tribunais estaduais 
do Brasil inteiro. Essa primeira edição do nosso relatório teve foco principal-
mente na estrutura orçamentária do Judiciário, seu comportamento e tendência 
histórica, com ênfase na parte de recursos humanos. Como sabemos, a Justiça 
está organizada em quatro fases: o primeiro grau (onde está o maior volume 
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de pessoal), o segundo grau, os juizados especiais e os recursais. Para cada uma 
dessas áreas, foram analisados os dados referentes a recursos humanos. Nossa 
base de análise foram os relatórios divulgados pelo CNJ, chamado Justiça em 
Números, compilados no que se chamou Banco Nacional de Dados do Poder 
Judiciário. Esse banco de dados havia sido criado em 1989 para atender as ne-
cessidades de modernização da estrutura judicial. 

O método consolidado pelo Dr. Caetano e pelo Dr. Durval para o nosso 
“Panorama” foi primeiramente fazer um levantamento global, e em seguida analisar 
cada vara, com sua estrutura de pessoal. Para se ter ideia do trabalho, são 15.000 
varas no país inteiro, e cerca de 22% desse volume está no estado de São Paulo. 

Na edição seguinte, adicionamos a parte de litigiosidade e carga de trabalho. 
Passamos a analisar toda a entrada de novos processos, quantos são os processos 
pendentes, quanto foram julgados, qual é a carga de trabalho e a taxa de conges-
tionamento, tudo isso separado por área dos tribunais. 

Ao longo dos anos fomos incorporando novas informações no relatório, na 
medida em que a modernização do Judiciário se colocava ou uma decisão maior 
justificasse um novo caminho. 

Maria Lúcia conta que os primeiros relatórios Justiça em Números, do CNJ, 
trouxeram algumas incongruências, porque a simples análise estatística não con-
seguia explicar a razão de determinados dados sofrerem variações expressivas 
de um ano para outro. Diz ela: “A equipe de ‘Panorama’ fez uma visita ao CNJ e 
apresentou o trabalho desenvolvido, apontando questões conjunturais que iden-
tificou, mas que não lhe caberia esclarecer. Supúnhamos que as diferenças nota-
das ano a ano pudessem ter sofrido influência de planos econômicos, alterações 
na legislação, aumento de casos de repercussão nacional, por exemplo”. Nos-
sas suges tões foram acatadas e os dados ganharam mais consistência, porque o 
próprio CNJ observou a necessidade de consolidar os dados com mais profundi-
dade. Por isso, a partir da segunda edição de “Panorama” foram sendo agregadas 
novas informações levantadas pelo CNJ, mas nem sempre é possível explicar 
todas as variáveis ocultas atrás de dados estatísticos.

Artigos de análise qualitativa 

Por essa razão, a partir das edições mais recentes, “Panorama” passou a 
trazer, como adendos, artigos e ensaios de especialistas, analisando de maneira 
mais aprofundada determinados índices com tendência de alteração, conforme o 
comparativo dos indicadores. 

Por exemplo, na edição número 6, de 2018, o Dr. Durval Augusto Rezende 
Filho escreveu o artigo “UPJ – Unidade de Processamento Judicial – o cartório 



20 ANOS DE UMA IDEIA PIONEIRA                                                                        151

do futuro”, em que analisa a grande mudança no sistema de gestão do Tribunal 
de Justiça de São Paulo no sentido da modernização. O processo digital introdu-
zido graças à tecnologia já está tornando desnecessária a guarda ou o arquivo de 
documentos forenses em cartório. O artigo aponta que as UPJs, locais ou remo-
tas, inicialmente implantadas no Fórum João Mendes, já se espalham por todo o 
estado de São Paulo. O ensaio do Dr. Durval aprofunda o entendimento de dados 
publicados à página 90 e seguintes da edição número 6 de “Panorama” (Visão 
consolidada da Justiça Estadual do país e do Tribunal do estado de São Paulo). 

Na mesma edição, a Dra. Márcia Helena Bosch e o Dr. Jayme Garcia 
dos Santos Júnior trataram de outro tema candente para o Judiciário paulista e 
brasileiro: “Sistema Prisional (população carcerária) e Audiência de Custódia”. 
Os autores avaliam a iniciativa do CNJ, em parceria com o Ministério da Justiça 
e o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, a lançar em 2015 o projeto-piloto 
“Audiência de Custódia”, para garantir rapidez na apresentação de presos em 
flagrante, no prazo máximo de 24 horas. Nessa audiência, diz trecho do traba-
lho, um juiz “1) ouve o preso sobre as circunstâncias de sua prisão; 2) anali-
sa as condições físicas em que o preso lhe está sendo apresentado; 3) avalia a 
necessidade de atendimento médico, social e psicológico (inclusive e principal-
mente nos casos de dependência química) e principalmente, 4) analisa funda-
mentadamente sobre a necessidade daquela prisão (cautelar), com afastamento 
das alternativas legais ao cárcere provisório”. O artigo foi inspirado em dados 
de pesquisa publicados na própria edição de “Panorama”, às páginas 102 e 103. 

Um terceiro artigo apresentou uma visão sobre os dados coletados a res-
peito de improbidade administrativa, a propósito da Lei da Improbidade, que 
trata dos crimes contra a administração pública.   

Depoimento de Caetano Lagrasta Neto

Caetano Lagrasta Neto participou da concepção da revista 
“Panorama”. Foi um dos idealizadores do modelo que até 
hoje é utilizado e foi um ativo integrante da equipe de orga-
nização. Atualmente, aposentado, reduziu suas ativi dades, mas 
continua a prestar sua contribuição fazendo a leitura crítica 
de todos os materiais, antes da publicação, com suas observa-
ções sempre agudas e pertinentes. Não na mesma intensidade, 

prossegue sendo importante figura na elaboração e produção da nossa revista. 
Eis o depoimento que ele ofereceu para esta edição comemorativa:
“Faço um cumprimento mais do que devido à Maria Lúcia, pelo descortino 

na criação de um breve histórico. Sem dúvida, foi importante iniciativa, a partir 
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do Presidente Jayme, e apoio irrestrito do querido amigo Durval Resende e de-
mais organizadores, para consolidar um Instituto nascente e que se consolidou 
na defesa de um órgão de classe que não fosse apenas um clubinho assistencial. 
Foi essa nossa proposta e acredito tenhamos atingido o objetivo que, acabou por 
se tornar um exemplo perene para o Poder Judiciário e para atividades de Classe.

Parabéns a todos e sucesso para o IPAM, desde sempre consolidado num 
espaço para o magistrado paulista e exemplo para os juízes do país.

Forte abraço e obrigado pela menção e oportunidade.
Caetano Lagrasta Neto”
  

Depoimento de Durval Augusto Rezende Filho

“O conceito de todo instituto é promover pesquisas. E a 
tendência da produção de pesquisas, no IPAM, é de que elas 
sejam ampliadas para áreas sensíveis do Judiciário. Refiro-
me, por exem plo, à área prisional, um tema delicado, mas 
que tem que ser superado; destaco o pro blema da impro-

bidade administrativa e fatos que envolvam a administração pública, no sentido 
de contribuir para aperfeiçoá-la; refiro-me à questão dos menores infratores. Ou 
seja, nossas pesquisas estão se abrindo para outros variados e necessários temas. 
É um projeto que compõe as nossas reflexões e que devem ser implantados pos-
sivelmente ainda em 2019.” 

Parcerias

A revista “Panorama” conta com uma parceria importante e cons tante do Tri-
bunal de Justiça do estado de São Paulo, que forneceu, sempre que solicitado, os 
dados necessários para complementação de nossas pesquisas. 

A equipe também promove algumas comparações internacionais. Existe 
um organismo europeu, similar ao CNJ, chamado CEPEJ (Council of  European 
Commission for the Efficiency of  Justice – Conselho da Comissão Europeia para 
Eficiência da Justiça), sediado em Estrasburgo, França, que também repassa aos 
organizadores de “Panorama” muitos dados interessantes, sobre orçamento do 
Judiciário, número de magistrados etc. Algumas relações estatísticas que a nossa 
revista faz esse organismo também faz, o que permite um estudo comparativo 
bastante expressivo e informativo. Naturalmente uma relativização é necessária, 
haja vista que os sistemas judiciários da Europa e do Brasil são diversos. Pro-
movemos inclusive comparação entre subsídios praticados aqui e na Europa, fa-
zendo a conversão pelo IGPM.
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A dinâmica de edição

Os organizadores recebem os dados referentes ao ano anterior em agosto. Se-
gue-se um trabalho de compilação, depuração e análise de aproximadamente seis 
meses, para deixar o material pronto para o processo de editoração, edição e im-
pressão.

“Panorama” é uma revista que apresenta muitos dados que podem ser tra-
balhados positivamente para o Judiciário, tanto para esclarecimento quanto para 
fundamentação de iniciativas que podem levar ao aperfeiçoamento das dinâmicas 
e processos da magistratura. 
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CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONCILIADORES E 
MEDIADORES JUDICIAIS

Valeria Ferioli Lagrasta, atual secretária-geral do 
IPAM, é a responsável pelo Curso de Capaci tação de Con-
ciliadores e Mediadores Judiciais que o IPAM está habilitado 
a oferecer.   

O curso de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento 
de mediadores e conciliadores é constituído de 51 horas/aula 
teóricas de 50 minutos cada, e mais 60 horas de estágio supervi-
sionado. Destina-se a advogados, serventuários da Justiça, estu-
dantes, magistrados, desembargadores e profissionais de outras 
áreas do conhecimento.

Primeira etapa teórica

A primeira parte do curso trata de uma introdução aos meios alternati-
vos de solução de conflitos, num total de 15 horas/aula teóricas de 50 minu-
tos. Os objetivos gerais são promover a conscientização sobre a política pública 
de tratamento adequado de conflitos; trazer à reflexão o conflito e seus vári-
os aspectos; desenvolver habilidades na área da Comunicação; informar sobre 
o panorama nacional e internacional dos meios alternativos de solução de con-
flitos e principais métodos existentes; informar normatização sobre o tema.

Tendo, como professores da primeira etapa, profissionais de alto nível de 
preparo técnico e didático – foi professora a saudosa juíza Ada Pellegrini Grinover 
– o curso aborda, durante cinco dias, um conjunto de disciplinas de sustentação 
teórica sobre o tema geral de “A Política Pública de Tratamento Adequado de Con-
flitos”. Dentro desse título, os professores Kazuo Watanabe e Valeria Lagrasta tra-
tam dos objetivos da política pública de tratamento adequado de conflitos; cobrem 
os princípios constitucionais envolvidos na questão (Princípio do acesso à Justiça 
e pacificação social e Princípio da dignidade de pessoa humana); discutem a mu-
dança de mentalidade em relação ao papel do CNJ, dos Tribunais e das instituições 
públicas e privadas, abordando também o Minissistema dos Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos. Ainda no primeiro título, Valeria Lagrasta orienta sobre 
o conceito dos MASCs – Métodos Alternativos de Solução de Conflitos, nas suas 
noções gerais e diferenciação entre os principais métodos de resolução de conflitos: 
judicial, negociação, conciliação, mediação e arbitragem. Aqui se estudam as dife-
renças e semelhanças entre conciliação e mediação. Na sequência, Valeria Lagrasta 
detalha, sobre os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os provi-
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mentos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os parâmetros e os pro-
cedimentos desses centros conforme a Resolução 125 do CNJ. Dá-se destaque aos 
Anexo I e II da Resolução 125 do CNJ – estudando a importância da capacitação 
de conciliadores e media dores, quais entidades estão habilitadas a capacitar e como 
proceder ao cadastro de conciliadores e mediadores junto ao Tribunal de Justiça. 

O tema “Políticas Públicas de Justiça: Mediação e Conciliação” estão a cargo 
de Daldice Santana e Bruno Takahashi. E o Desembargador Ferreira Alves de-
talha o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. 
Dentro desse tema, estuda a constituição, regimento interno e papel do núcleo, de 
relevante interlocução política; também analisa as atribuições do núcleo de acordo 
com a Resolução 125 do CNJ e seu regimento interno.

A coordenadora do curso, Hertha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira, 
aborda o histórico dos métodos consensuais de solução de conflitos, na chamada 
“Cultura de Paz”, tanto no panorama nacional quanto internacional. Em comple-
mento, estuda a legislação brasileira sobre conciliação-mediação e os Juizados 
Especiais, em especial o novo CPC e a Lei de Mediação.

A parte teórica do curso é concluída com o tema “Comunicação e Con-
flito”, a cargo de Lia Regina Castaldi Sampaio. O conteúdo é abrangente: teoria 
da comunicação; axiomas da comunicação; escuta ativa; comunicação nas pautas 
de interação e no estudo do inter-relacionamento humano: aspectos sociológicos 
(ilusórios/imaginários, paradigmas e preconceitos) e aspectos psicológicos (iden-
tidade, interesses, necessidades, inter-relações e contrato psicossocial tácito; inter-
relações pessoais, profissionais e sociais). Conclui-se a primeira etapa do curso 
com a Teoria Geral do Conflito, seu conceito e estrutura e aspectos objetivos e 
subjetivos. 

Segunda etapa teórica

Sob o título de “Os métodos consensuais de solução de conflitos, diferen-
ças, etapas e técnicas”, esta segunda parte consta de carga horária de 36 horas/
aula teóricas, com o objetivo de ensinar técnicas autocompositivas de solução de 
conflitos e sua aplicação prática. 

Os três primeiros dias, a cargo de Célia Regina Zapparolli, tratam da media-
ção e sua origem, com introdução histórica, análise do panorama mundial e um 
estudo sobre as escolas ou modelos de mediação e suas ferramentas: Harward 
ou facilitativo, transformativo, circular-narrativo, avaliativo, e também a negocia-
ção cooperativa de Harward (posições e interesses, aspectos emocionais que en-
volvem a negociação, solução ou soluções parciais ou totais). O tema negociação 
é estudado desde o conceito, as técnicas básicas de negociação (a barganha de 
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posições; a separação de pessoas de problemas; concentração em interesses; de-
senvolvimento de opções de ganho mútuo; critérios objetivos; melhor alternativa 
para acordos negociados), as técnicas intermediárias de negociação (estratégias de 
estabelecimento de rapport; transformação de adversários em parceiros; comuni-
cação efetiva). Inclui-se, nesse bloco, a Teoria dos Jogos.

No quarto dia, Helena Mandelbaum faz uma introdução à conciliação e 
à mediação, abordando conceitos e filosofia, concili ação/mediação judicial e 
extrajudicial, prévia e incidental. Analisa a adequação de escolha entre concili-
ação ou mediação, estudando a pré-mediação e a mediação propriamente dita 
(acolhida, abertura, declaração inicial das partes, planejamento, esclarecimentos 
ou investigação das propostas das partes, criação de opções, escolha da opção, 
lavratura do acordo).

No quinto dia, Lia Regina Castaldi Sampaio se debruça sobre as técnicas ou 
ferramentas, como comediação, recontextualização, identificação das propostas 
implícitas, afago, formas de perguntas, escuta ativa, espelhamento, produção de 
opção, acondicionamento das questões e interesses das partes, teste de realidade 
ou reflexão. Explica as formas de finalização, com a formalização do acordo, 
os dados essenciais do termo de conciliação/mediação (qualificação das par-
tes, número de identificação, natureza do conflito), redação do acordo: requisi-
tos mínimos e exequibilidade e afinal encaminha mentos e estatística. O estudo é 
completado no sexto dia com simulação de técnicas aplicadas. 

No sétimo dia é a vez de conhecer o papel do advogado na mediação. An-
tonio Rodrigues de Freitas demonstra a relação do advogado com os mediandos 
e o mediador e como contornar situações difíceis, estabelecendo similitudes por 
meio do Direito Comparado.

Helena Mandelbaum retorna no oitavo dia para falar de princípios éti-
cos (conforme a Resolução CNJ 125/2010), tendo como escopo os Códi-
gos de Ética de Mediadores – FONAME e CONIMA, abordando o terceiro 
facilitador e suas funções, postura, atribuição e limites de atuação. Prossegue, 
no nono dia, para cobrir as áreas de utilização da mediação, quais sejam: em-
presarial, familiar, civil, penal e Justiça Restaurativa. Fala, também, da inter-
disciplinaridade da mediação, com o necessário envolvimento com outras 
áreas do conhecimento, como sociologia, psicologia, antropologia e direito.

No décimo dia, Célia Regina Zapparolli promove uma recapitulação das 
técnicas, com simulação e discussão.

No décimo primeiro dia, Helena Mandelbaum detalha a relação do concilia-
dor/mediador com os envolvidos no processo de conciliação, especialmente os 
operadores do Direito (o magistrado, o promotor, o advogado, o defensor públi-
co). Discute técnicas para estimular advogados a atuarem de maneira eficiente na 
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conciliação, contornando dificuldades como descontrole emocional, embriaguez, 
desrespeito etc. 

A conclusão dessa etapa é feita pelo desenvolvimento dois temas: “A Me-
diação e a nova legislação – o viés da família”, apresentado por Caetano Lagrasta 
Neto e “A Mediação em Empresas Familiares”, a cargo de Caio Aguirre. No 
encerramento, as coordenadoras Hertha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira e 
Valeria Lagrasta sumarizam todo o conteúdo. 

Estágio supervisionado

Em 60 horas, os alunos participam de sessões de conciliação e mediação, em 
princípio como observadores e depois como co-conciliadores ou comediadores e, 
ao final, como conciliadores ou mediadores, sempre supervisionados por um dos 
professores que fazem parte do corpo docente do curso. Ao final de cada sessão, o 
aluno deve fazer um relatório, no qual deverá lançar suas impressões e comentários 
relativos à utilização das técnicas aprendidas e aplicadas, não se limitando a descre-
ver o caso atendido, como num estágio de faculdade de Direito, mas observando as 
técnicas utilizadas e a facilidade ou dificuldade de lidar com o caso real. Tudo isso, 
mediante autorização dos juízes das Varas nas quais serão realizados os estágios.

Durante o período de estágio, são ministradas duas aulas de supervisão, 
presenciais, agendadas após o término da parte teórica. 

Para a obtenção do certificado de conclusão de curso obrigatório o com-
parecimento de todos os alunos nas aulas de supervisão.

As apostilas são produzidas e fornecidas pelo IPAM.

A coordenadora

Valeria Ferioli Lagrasta é Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e das Sucessões 
da Comarca de Jundiaí; pós-graduada em Métodos de Soluções Alternativas de 
Conflitos Humanos pela Escola Paulista da Magistratura (2009); Formada em 
Mediação Judicial (“Mediation and the Judicial System”) e Negociação e Media-
ção Avançadas (“Negociation and Mediation Advanced”), pela Columbia Univer-
sity (2012 e 2013); Instrutora de técnicas autocompositivas e Políticas Públicas 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); membro fundador da “Confederação 
Internacional de Mediação por Justiça”, com sede em Paris (França); Vencedora 
do VII  Prêmio “Conciliar é Legal”, do Conselho Nacional de Justiça, na cate-
goria Juiz Individual, com o projeto “Juiz Gestor de Resolução de Conflitos” 
(14/02/2017); Formadora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados – ENFAM, atuando nos cursos de Formação Inicial  e de Aper-
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feiçoamento de Magistrados e de Formação de Formadores; Membro do Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde 23 de março de 2017 (Portaria 
nº 9.398/2017).

Para este livro, Valéria ofereceu o seguinte depoimento:
“Diante de minha participação na redação da Resolução nº 125/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Política Judiciária Nacional de trata-
mento adequado de conflitos, desde então, me dedico ao ensino e à difusão dos 
métodos consensuais de solução de conflitos (como a conciliação e a mediação) 
no Brasil. Por esse motivo, como integrante da Diretoria do IPAM, passei a desen-
volver projeto, juntamente com a Presidente Hertha Helena Rollemberg Padilha 
de Oliveira, visando ao desenvolvimento de cursos de capacitação de conciliado-
res e mediadores, habilitando-os a atuarem tanto no âmbito judicial, quanto no 
extrajudicial.

Também firmamos convênio com a Esco-
la Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados (ENFAM), em 2016, para de-
senvolver publicações para o aperfeiçoamento 
cultural, técnico, científico e profissional de 
docentes e discentes, estabele cendo um inter-
câmbio de informações e experiências na for-
mação jurídica e humana dos Magis trados. E 
a primei ra obra decorrente desse con vênio 
foi “Conciliação e Me  diação – ensino em 
cons trução”, coordenada por mim e por 
Roberto Portugal Bacellar, que visa auxi liar 
docentes e discentes nos cursos de capaci-
tação de conciliadores e mediado res, e que 
já se encontra na segunda edição.

Ainda, a partir da segunda gestão da Presidente Hertha, passei a integrar o 
Conselho Edi torial, participando da seleção das obras para publicação pela Edi-
tora IPAM, trabalho bastante dignificante, diante do nível dos escritores.

Assim, o IPAM tem um papel muito importante no desenvolvimento cul-
tural dos magistrados, realizando pesquisas de interes se da magistratura como 
um todo e incentivando projetos sociais, bem como a produção literária de seus 
membros; diferenciando-se das associações de magistrados, mais voltadas à de-
fesa de suas prerrogativas e atividades sociais.

Muito já se fez, mas acredito que ainda possamos fazer mais, a fim de que 
num futuro próximo, o IPAM se consolide como braço cultural da magistratura.”
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TV IPAM

O programa denominado “Diálogos de Justiça”, que dentro da grade do Canal 
Universitário de São Paulo (CNU) levava o título de TV IPAM, foi um dos marcos 
fundamentais do instituto, como espaço de reflexão e debates de questões caras 
à população como um todo, mas especialmente para o público de juízes, promo-
tores de justiça, advogados, estudantes e amigos do Direito. Foi instituído em 
parceria com a TV UNISA, da Universidade de Santo Amaro, em 2011. Foram 
quase uma centena de programas, de frequência semanal, ao longo dos mais de 
quatro anos em que a parceria prevaleceu. O programa era transmitido pela TV 
Universitária CNU, pelo canal 11 da Net e pelos canais 71 ou 187 da TVA.

A última edição de “Diálogos de Justiça” foi levada ao ar no dia 06 de maio 
de 2015, e a interrupção foi motivada por um reajustamento de recursos que a 
mantenedora da UNISA necessitou promover, à época, tendo-lhe sido impossível 
permanecer com o custeio da programação. E, por exigência legal, o IPAM não 
poderia custear o programa junto ao Canal Universitário porque não tem natureza 
jurídica de universidade. Assim, o triângulo perfeito da parceria teve que ser des-
feito e cessou o vínculo com o IPAM.

Pela Portaria 1/2011, data de 3 de junho de 2011, o então presi dente Jayme 
Martins de Oliveira Neto, na forma dos artigos 21 e 22 dos Estatutos do IPAM, 
constituiu o Grupo Gestor para conduzir o programa de televisão “Diálogos de 
Justiça”, em parceria com a TV UNISA. Integravam o Grupo Gestor Hertha 
Helena R. P. Oliveira e José Carlos Barbosa de Jesus. Esse advogado, membro 
colaborador do IPAM, foi o responsável pela viabilização do convênio com a 
Universidade. Na época, Dr. José Carlos era coordenador do Núcleo de Práticas 
Jurídicas da UNISA e foi o responsável pela implantação do programa. 

Logo do programa.
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O início  

A Faculdade de Direito da Unisa tencionava, no alvorecer da década, criar 
um programa de entrevistas, aproveitando os recursos já existentes naquela ins-
tituição de ensino, para veiculação entre os alunos. A Unisa já contava com um 
espaço assegurado na grade de programação do Canal Universitário, a um baixo 
custo, ocupado apenas pelas equipes das disciplinas de Publicidade, Jornalismo e 
Saúde. O advogado Jose Carlos Barbosa, que era o coordenador de prática jurídica 
da Facul dade de Direito e membro colaborador do IPAM, foi quem aproximou 
as duas instituições. Pela Unisa, participou da primeira reunião com o IPAM o Dr. 
Flávio Torresi Marcos, que já funcionava como apresentador de alguns programas 
da TV Unisa, quando o tema era direcionado para o Direito. Na reunião com 
a Dra. Hertha, foi acertado um novo formato de programa, com uma bancada 
semicircular atrás da qual ficavam sempre três pessoas: um entrevistado, o âncora/
mediador e um representante do IPAM, em geral a Dra. Hertha e a Dra. Viviane  
Nóbrega Maldonado. Como âncoras, alternavam-se os professores Flávio Torresi 
Marcos,  Danie la  Batalha Tretel, Dra. Ivelise Fonseca e a Dra. Tarcilla Paladini. 

Viviane Nóbrega Maldonado assim relatou sua experiên-
cia na TV IPAM:
“No ano de 2012, minha colega de Fórum, Dra. Hertha, 
apresentou-me o IPAM e logo em seguida passei a auxiliar 
em um dos projetos do Instituto, que era precisamente um 
programa de entrevistas em parceria com a Unisa e veicula-
do pela TV Universitária. O programa chamava-se Diálogos 
de Justiça. Tive a alegria e o privilégio de dividir a bancada 

do programa com a Dra. Hertha por vários anos. Em cada um dos episódios, 
recebíamos para entrevista grandes nomes do direito para falarem sobre temas 
jurídicos atuais. O IPAM sempre frisou que a linguagem dos entrevis tados e 
também a nossa, como entrevistadores, deveria ser simples e compreensível, 
na medida em que o programa se destinava ao público leigo. E era justamente 
essa a maior qualidade do projeto: levar conhecimento de qualidade ao público 
em geral de forma acessível. Agradeço imensamente ao IPAM por essa grande 
oportunidade”.

Cada programa tinha vinte minutos de duração.  Quatro programas eram 
gravados, uma vez por mês, num só dia, nos estúdios da própria Unisa. Conta o 
Dr. Flávio: “A cada semana ia um programa para o ar, e permanecia em looping, 
sendo exibidos às segundas e quartas, às 18h30, às quintas-feiras às 06h, às sextas-
feiras às 18h30 e às 2h da madrugada, aos sábados às 19h e aos domingos às 
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11h30. Com essa distribuição de exibição, atendíamos um público muito variado. 
Passada a semana, entrava em exibição o segundo programa gravado e assim até 
esgotar o estoque.” 

Um espaço de prestígio e de ensino

Apesar de não auditado pelo Kantar Ibope Media, o Canal Universitário de 
São Paulo tem mais audiência do que vários canais da TV aberta brasileira. A ava-
liação do Dr. Flávio Torresi Marcos é de que a parceria da TV Unisa com o IPAM 
foi extremamente proveitosa. E explica: “Foi um palco para debates, reflexões 
e também de desenvolvimento acadêmico. Os nossos alunos acompanha vam o 
programa e muitas questões abordadas no conteúdo dos programas eram abor-
dadas em sala de aula. Tínhamos o cuidado, nós da Unisa e os representantes do 
IPAM, de tratar de assuntos do momento. Discutíamos questões de repercussão 
nacional, temas da atualidade que envolviam o Direito, pelas providências da Ad-
vocacia, do Ministério Público e da Magistratura.” 

A pauta de cada programa era decidida em consenso entre os representantes 
da Unisae do IPAM. Os temas, embora não estivessem adstritos ao Direito, eram 
ligados ao Direito. Assim, diversos profissionais da saúde, por exemplo, foram 
entrevistados sobre temas interdisciplinares.  

Como se pode ver, foram programas de grande abrangência e de enorme 
uti lidade pública. O IPAM colaborou, no tocante a infraestrutura, com a produção 
de cenários, transporte de convidados e outras despesas. 

O arquivo de programas produzidos pela TV IPAM podem ser acessos pelo 
seguinte endereço eletrônico:

http://www.ipam.com.br/2015/index.php?page=tv-ipam

Dr. Flávio Torresi 
Marcos é associado 
do IPAM e auxiliou na 
implantação da TV 
IPAM na programação 
da TV Unisa.
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PROJETO EU TENHO VOZ

Um dos compromissos sociais do IPAM, desde a sua fundação, é trabalhar na 
defesa dos direitos humanos. Elegemos a infância e juventude como alvo de atu-
ação, porque consideramos a parcela mais desprotegida da sociedade, e, portanto, 
a mais vulnerável.

Uma das questões mais tormentosas, na vida dos juízes, são os casos de 
abuso sexual de crianças e adolescentes.  Seja qual for a área de atuação, o magis-
trado, em algum momento de sua carreira depara-se com o tema, seja nas varas da 
infância e juventude, cuidando das vítimas, seja nas varas de família, nas disputas 
pela guarda dos filhos, seja na seara criminal, quando lhe cabe julgar o abusador.

A constatação de que a maioria dos casos de abuso sexual de crianças nem 
sequer chega ao Judiciário, e de que aqueles que chegam poderiam ter sido evi-
tados, ou interrompidos, motivou a idealização de um projeto social e educativo, 
para levar às crianças e adolescentes as informações básicas de proteção.

Assim surgiu o Projeto Eu Tenho Voz. 

Hertha Helena 
Rollemberg Padilha 
de Oliveira 
– idealizadora 
do Projeto 
Eu Tenho Voz

 INSTITUTO PAULISTA

DE MAGISTRADOS



20 ANOS DE UMA IDEIA PIONEIRA                                                                        163

 A gênese do projeto 

Considerando nosso público alvo: crianças e adolescentes, era natural a bus-
ca das escolas, como palco das ações. 

Inspirei-me no “Projeto Justiça e Cidadania se aprende na escola”, criado pelo 
Dr. Roberto Portugal Bacelar, para a AMB. Os juízes iam às escolas para discutir 
temas de cidadania. Cheguei a participar de uma edição do projeto aqui em São 
Paulo. A experiência me deu a noção da dificuldade de falarmos uma linguagem 
acessível para crianças, de variadas idades, que não estão em nada habituadas com o 
nosso “juridiquês”. Havia ainda uma dificuldade adicional: a sensibilidade do tema.

Como abordar, de forma delicada e compreensível para o público, a questão 
do abuso sexual?

Logo me ocorreu a ideia de que a questão deveria ser abordada pela arte, 
porque a arte fala à razão pela emoção, e fornece recursos que ultrapassam os limi-
tes da linguagem verbalizada. Começamos, então a busca por uma peça de teatro 
que tratasse do tema, e fosse adequada à faixa etária que pretendíamos alcançar.

Por intermédio de Antonio Clementin, fui apresentada à Cia Narrar, que 
coincidentemente estava desenvolvendo uma peça exa tamente sobre o tema.

Então o corpo do projeto já estava formado: levaríamos a peça de teatro 
às escolas e passaríamos as informações aos alunos, realizando um debate com 
alunos e professores, após a apresentação. A peça tem como foco a prevenção 
à violência, seja doméstica, física, sexual ou psicológica. A linguagem é ade-
quada para crianças a partir de sete anos de idade, mas pode ser absorvida com 
interesse também por adolescentes de até 15 anos. Tem duração de 40 minutos.

Concluídos os preparativos de encenação, ensaios feitos, o grupo Cia. Nar-
rar Histórias fez a primeira apresentação-teste para uma plateia de 60 convidados, 
entre pedagogos, juízes, promotores de justiça,  assistentes sociais, psicólogos e 
pessoas da sociedade, na sede da Associação Paulista de Magistrados – Apamagis, 
no dia 23 de junho de 2016, obtendo larga aprovação.

Faltava ainda um nome para o Projeto. Um nome que sintetizasse nossa 
intenção: romper a síndrome do segredo conscientizando as crianças do seu 
poder de reação. Tentamos inúmeras possibilidades, até que a Dra. Eugenia Za-
renczanski encontrou o nome perfeito: Eu Tenho Voz. Porque a voz da vítima 
é a sua maior defesa.

Naquela reunião, após a apresentação do teatro, discutimos o conteúdo e 
estabelecemos a faixa etária adequada para  a peça. Logo após houve uma roda de 
conversa para ajustes finos do texto em termos de abordagem pedagógica, e deci-
dimos  mud ar o fin al da peça, porque era preciso dar esperança para as crianças 
e adolescentes, e a peça original terminava em tragédia. Assim foi feito.
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Em junho de 2016, o Projeto foi apresentado na Secretaria de Estado da 
Educação, para uma plateia de 250 pessoas no Teatro Fernando Azevedo, na 
Praça da República, com ampla divulgação pela mídia. A intenção era medir a 
aceitação da peça como elemento educacional. Foi um sucesso. Muitas pessoas 
se emocionaram.

Neste ponto, foi fundamental o apoio do Desembargador José Renato Na-
lini. Na época, Secretário da Educação Estadual, franqueou apoio incondicional 
à iniciativa. Facilitou em tudo o que foi possível a introdução do Projeto na rede 
pública, e destacou as professoras Néjela Cristina P. Targhetta e Sara Xavier dos 
Santos como interlocutoras da rede estadual.

Para viabilizar o projeto, era indispensável buscar apoios institucionais. A 
Secretaria Estadual da Educação, a Apamagis e o Tribunal de Justiça de São Paulo 
foram os primeiros apoiadores. Na sequência, vieram os apoios indispensáveis da 
Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e Ministério Público.

As primeiras apresentações em escolas vieram a seguir. Logo na primeira 
apresentação, do CEU Paraisópolis, percebemos que as denúncias não viriam de-
pois. Foram imediatas. As crianças que passaram pelas situações de abuso identi-
ficavam-se imediatamente com a peça de teatro, e a figura do juiz criava um espaço 
de segurança e incentivava as vítimas a buscarem socorro, rompendo o silencio.

Na primeira apresentação colhemos três denúncias espontâneas, logo após 
a apresentação.  E, em todas as apresentações que se seguiram, as denúncias ime-
diatas se repetiam.

Assim surgiu a consciência de que deveríamos ter um apoio mínimo às víti-
mas, para que as denúncias recebidas fossem acompanhadas, garantindo àqueles 
que tiveram a coragem de romper o silêncio, um acolhimento real e a solução 
institucional para o pro blema. Por meio da Coordenaria da Infância e Juventude 
do TJSP, na pessoa do Desembargado Reinaldo Cintra Torres de Carvalho, che-
gamos ao CNRVV (Centro Nacional de Referência às Vítimas de Violência), que 
se tornou parceiro e passou a integrar o projeto. 

Também identificamos a necessidade de capacitação dos professores que 
receberiam o projeto, para o tratamento adequado às denúncias tardias, que surgi-
am algum tempo após a apresentação. Em 19 e 20 de abril de 2018 realizamos o 
primeiro curso de capacitação, com a participação da Coordenadoria da Infância 
e Juventude do TJ e do CNRVV.

Na cidade de São Paulo, nossas ações passaram a se concentrar na Brasilândia, 
com o apoio indispensável das dirigentes da Diretoria de Ensino Regional Norte 1.

Com a apresentação do Projeto em seminários do Conselho Nacional de 
Justiça, no ano de 2017, vieram os convites para apresentação em outros Estados. 
Em 2017, levamos o projeto para Foz do Iguaçu e em 2018 para Florianópolis.
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No ano de 2018 firmamos convenio com a Secretaria Municipal de Edu-
cação, e agora o projeto está nas escolas municipais de São Paulo, nas regiões de 
Tremembé/Jaçanã, Pirituba/Jaraguá e Brasilândia/ Freguesia do Ó. Ainda no fi-
nal de 2018, fomos procuradas pelas professoras Rogata Netto e Marinete Olivei-
ra da Diretoria de Ensino Regional de Suzano. E neste ano, as ações do projeto 
incluíram a capacitação de professores e apresentações naquela cidade, com a 
participação do Conselho Tutelar em todas as apresentações.

É preciso ressaltar que o projeto somente se viabilizou em razão do trabalho 
incansável dos voluntários que acompanham as apresentações. Hoje, as equipes 
que acompanham as apresentações contam com magistrados, procuradores, ad-
vogados e especialistas em educação, como voluntários do Projeto Eu Tenho 
Voz, todos nomeados a seguir. 

Colaboradores do Projeto Eu Tenho Voz 

Desembargador Franco Cocuzza
Desembargadora Maria Olivia Pinto Esteves Alves
Juíza Ana Maria Brugin 
Juíza Camila de Jesus Mello Gonçalves
Juíza Laura Almeida 
Juíza Maria Domitila Prado Manssur
Juiz Marcelo Nalesso Salmaso 
Juíza Maria Silvia Gomes Sterman 
Juíza Tania Mara Ahualli 
Juíza Tatiana Moreira Lima
Juíza Vanessa Ribeiro Mateus 
Juíza Vanessa Vaitekunas 
Juíza Viviane Nóbrega Maldonado 
Procuradora do Estado Tereza Kodama 
Procuradora de Justiça Wanderleya Lenci
Advogada e Mediadora Eugênia Zarenczanski
Psicólogos Claudio de Oliveira Filho e Iara Barbaceia Gonçalves 
Educadoras Néjela Cristina P. Targhetta e Sara Xavier dos Santos

Não posso deixar de registrar o apoio da Polícia Militar, por intermédio do 
Coro nel Neves, que cuida de toda a logística de segurança, que envolve o deslo-
camento de magistrados e outras autoridades para os locais das apresentações, 
porque as escolas escolhidas são sempre aquelas localizadas nos locais de maior 
vulnerabilidade social.
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Projeto Eu Tenho Voz conta com os seguintes apoios e patrocínio:

ITAIPU Binacional

APOIOS
Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Educação
Ministério Público do Estado de São Paulo
Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Segurança Pública
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Polícia Civil do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
APAMAGIS – Associação Paulista de Magistrados
Prefeitura de São Paulo – Secretaria de Educação
Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo
 
O desenvolvimento do projeto

A líder do grupo que encena a peça “Marcas da Infância”, Patrícia Torres, 
tornou-se atriz com formação em teatro, pesquisadora de arte popular e autora de 
textos para encenação. Um fato deflagrou a sua motivação teatral: o rompimento 
da barragem do Fundão, da empresa Samarco, no subdistrito de Bento Rodrigues, 
em Mariana, Minas Gerais. Patrícia seguiu, naquele novembro de 2015, para atuar 
como voluntária no resgate e acolhimento das pessoas afetadas pela tragédia que 
vitimou de morte 19 pessoas e destruiu a vida de centenas de outras pessoas. Ao 
longo dessa experiência, passou a registrar as histórias que viu para compor uma 
pesquisa em contação de histórias, pela via do teatro narrativo. A base da pesquisa 
era histórias de vida, que a autora transformava em contos poéticos. A partir das 
encenações dessas narrativas, mulheres começaram a procurar Patrícia para re-
latar abusos físicos e sexuais que haviam sofrido. Ao retornar, publicou parte do 
material e as narrativas foram muito apreciadas. 

Patrícia relata: “Um dia, no início de 2016, recebi um e-mail do Antonio 
Clementin, produtor cultural do IPAM, indicado por uma mestra minha, Ana 
Luísa Lacombe, procurando um grupo que trabalhasse com violência. Achei uma 
extrema coincidência, porque eu estava concluindo a peça exatamente sobre esse 
tema. Mas exa tamente porque a peça não estava ainda completamente concluída, 
recusei o convite e indiquei outro grupo que trabalhava com o tema. Dias depois, 
Antonio Clementin faz contato novamente comigo, porque entendeu que o traba-
lho do outro grupo não lidava a contento com a temática pretendida pelo IPAM. 
Não resisti à insistência e decidi aceitar. Terminei a peça, ensaiamos e fomos fazer 
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a primeira leitura do texto para a Dra. Hertha, na sede do IPAM. Nessa primeira 
leitura, já rolou uma emoção. O texto realmente é muito forte.”

Com a parceria firmada, foi iniciada a apresentação em ambiente escolar, que 
se deu no dia 5 de outubro de 2016, no Auditório do CEU Paraisópolis. O nome do 
projeto “Eu tenho voz” foi dado pela Dra. Hertha. E todos os desenhos que cons-
tam do folheto informativo sobre o projeto foram feitos pela filha da Dra. Hertha.

Impressões de 
Patrícia Torres (à 
esquerda), autora 
do texto da peça 
“Marcas da infância”. 

Encenação da peça “Marcas da Infância” para conscientização 
contra o abuso sexual de crianças e adolescentes
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Primeiros resultados

A primeira apresentação da peça “Marcas da Infância” para um público 
escolar ocorreu, como já mencionamos, dentro do Programa Einstein, na Comu-
nidade de Paraisópolis, para uma plateia de 180 pessoas. Foi a abertura oficial do 
Projeto Eu Tenho Voz, que perdura até hoje, com resultados palpáveis.

Funcionava, na Vila Brasilândia e imediações, um convênio do IPAM com a 
rede estadual, por meio da Diretoria de Ensino Regional Norte 1. 

“Nessa segunda apresentação”, conta Patrícia, “três meninas saíram choran-
do, aos prantos, emocionadas ao tomarem consciência, por meio da encenação, 
de terem sido vítimas de violência se xual. Foi naquele momento que percebemos 
a dimensão que o nosso projeto podia alcançar”. 

Ao final de cada encenação, a Dra. Hertha se dirigia à plateia, como faz até 
hoje, e esclarece as questões legais envolvidas em casos de maltrato, assédio e 
abuso, e se coloca, como juíza, a disposição dos presentes para acolher denúncias 
e explicar direitos. 

Cerca de 20 mil crianças já foram atendidas pelo projeto.

“Tenho formação musical e fiz também Artes Cênicas. Logo na sequência da 
minha formatura, em 2009, já comecei a trabalhar profissionalmente. Participo 
do Projeto Eu Tenho Voz desde o início. Na primeira reunião para tratar da 
parceria, foi apresentada uma canção que compus especialmente para o projeto 
e os coordenadores gostaram bastante. Participar desse projeto representa, para 
mim, a evidência de que ser artista é uma atividade rica e útil, porque ao mesmo 
tempo que apresentamos a nossa arte estamos conseguindo modificar de algum 
modo a sociedade, para melhor. O projeto é muito bonito e aproxima a instân-

Fabrício Zava é o autor das 
canções executadas na 
peça “Marcas da infância”. 
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cia jurídica das comunidades, desmistificando e humanizando o papel da justiça. 
É um projeto que me realiza porque promove uma reflexão sobre a sociedade 
com resultados objetivos e imediatos. A gente vê a transformação acontecer e 
isso é gratificante.”  

“Participar do Projeto Eu Tenho Voz significa tudo o que eu acredito e que cons-
truí na minha trajetória como artista, nesses quase 18 em que trabalho com teatro. 
A arte tem uma função social no mundo, por isso, quando fomos convidados pelo 
IPAM para realizar um projeto de uma profundi dade e grandeza como esse, fiquei 
imensamente feliz e realizada. Mas há um misto de sentimentos, nessa emprei-
tada. O primeiro é de tristeza, ao verificar que abusos são mais comuns do que a 
gente imagina, e nos assusta tomar ciência, em cada escola, que há quatro, cinco, 
dez alunos que passaram por situações dessa natureza. Mas, ao mesmo tempo, fi-
camos realizados por compreender que, a partir desse trabalho, essas vozes foram 
libertas e essas crianças puderam falar do horror que estavam vivendo. Puderam 
se abrir para que uma atitude fosse tomada e essas violências cessadas nas suas 
vidas. O Projeto Eu Tenho Voz tem que ganhar dimensão e ser reali zado não só 
em São Paulo, mas no mundo inteiro.”

 

“Toda a peça é baseada em relatos pessoais que todos do 
grupo pesquisamos desde a concepção do projeto, inclusive 
em relatos de nossas próprias experiências. Minha participa-

Vânia Lima, 
uma das 
atrizes da peça 
“Marcas da 
infância”.

Dani Cavagis, uma das 
atrizes da peça “Marcas 
da infância”. 
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ção nesse projeto teve importância fundamental na minha vida, porque ressignifi-
cou a visão que tenho do mundo e das pessoas. Foi muito importante observar, 
desde a primeira apresentação, o resultado acontecendo em nossa frente, com 
vítimas de abuso tocadas pela nossa apresentação e fazendo a denúncia ali mes-
mo. O Projeto Eu Tenho Voz modifica porções da sociedade e modificou para 
melhor a minha vida, não só como atriz mas como cidadã.”

A justiça vai onde o povo está

Ainda em outubro de 2016, foram feitas mais quatro apresentações em esco-
las da rede estadual de ensino: E. E. João Evangelista Costa, no Jardim Prudência 
(plateia de 175 crianças), E. E. Marilena Piumbato Chaparro, no Parque Anhan-
guera (145 crianças), E.E Prof. Plínio Damasco Penna, na Vila Bancária (170 
crianças) e E. E. Jardim Carombé (180 crianças). No dia 1º de novembro de 2016, 
mais uma apresentação na E.E. Cohab Brigadeiro Eduardo Gomes, no Jaraguá 
(150 crianças).

Em cada apresentação, surgiam denúncias de pelo menos quatro a cinco 
casos de violência física e, em média, dois casos de abuso sexual. As crianças, 
alertadas pelas narrativas da peça, percebiam que aquilo que lhes ocorria em casa 
não era normal nem aceitável, e por isso se emocionavam.  

A presença da Dra. Hertha, nessas apresentações, propiciou a que os casos 
denunciados fossem imediatamente levados à Justiça.

A partir desse ponto, uma equipe constituída de pelo menos um juiz e auxi-
liares, passou a acompanhar cada apresentação da peça, e no local mesmo en-
caminhavam as providências necessárias para esclarecer cada denúncia. 

Parceria com o Programa de Justiça Restaurativa

Em especial por causa de sua atuação social com o Projeto Eu Tenho Voz, o 
IPAM está entrelaçando suas atividades nesse campo com o Programa de Justiça 
Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça, numa parceria que está sendo dis-
cutida para, brevemente, contemplar uma ampliação significativa. 

Ouvimos o Dr. Marcelo Nalesso Salmasso, para falar da parceria. Juiz de 
Direito Titular da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, e da Infância e da 
Juventude da Comarca de Tatuí, Estado de São Paulo, Brasil, é coordenador do 
Núcleo da Justiça Restaurativa da Comarca de Tatuí – Polo Irradiador; membro-
colaborador da Coordenadoria da Infância e da Juventude e do Grupo Gestor da 
Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; coordenador 
da Seção de Justiça Restaurativa do Núcleo de Estudos da Associação Paulista 
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dos Magistrados – Apamagis; coordenador do Núcleo de Justiça Restaurativa da 
Associação Brasileira dos Ma gistrados da Infância e da Juventude - Abraminj. 
Integrante do Grupo de Trabalho para a Justiça Restaurativa, constituído pela 
Portaria nº 74/2015, do Conselho Nacional de Justiça, e Relator da proposta de 
Resolução.

O Dr. Marcelo Salmasso relatou o conceito do 
programa para este livro.

“A Justiça Restaurativa é um movimento contrário ao para-
digma punitivo. Tem origem, no mundo, na década de 1970, 
a partir principalmente de movimentos civis norte-america-
nos, privilegiando as tradições de povos de primeiras nações, 

como os aborígenes do Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia.  O conceito se 
espalhou pelo mundo, tanto que a ONU emitiu a Resolução 12/2002. No Brasil, 
o início formal se deu em 2005, incentivado pelo PNUD, o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvi mento, com a identificação de pontos onde já havia 
movimentos de aplicação de uma justiça mais humanizada, que não respondesse 
à violência do delito com uma violência estatal, baseada apenas na lei.

Os primeiros projetos brasileiros de justiça restaurativa foram implantados 
em São Paulo, há mais de dez anos, em duas localidades: em São Caetano do Sul, 
com o juiz Eduardo Rezende Melo, e na capital, com o juiz Egberto de Almeida 
Penido. O movimento se espalhou pelo Brasil, primeiramente no Rio Grande do 
Sul, com o Juiz Leoberto Narciso Brancher, e em Brasília, com o juiz Asiel Hen-
rique de Souza, e depois para diversos estados da Federação. 

Sensível à filosofia restaurativa e ao grande avanço observado nos projetos em 
execução pelo Brasil, o Ministro Ricardo Lewandowski estabeleceu a Justiça Restaura-
tiva como diretriz estratégica de gestão da Presidência do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) para o biênio 2015/2016, nos termos da Portaria de 16 de fevereiro de 2015. 

Para a materialização dos projetos de justiça restaurativa, exis tem nú-
cleos implementados nas comarcas do estado de São Paulo, sob supervisão 
do Grupo Supervisor da Justiça Restaurativa. Mais do que uma técnica ou 
metodologia de resolução de conflitos, a Justiça Restaurativa convoca e pro-
move a responsabilidade de cada pessoa na transformação social, compreen-
dendo os mecanismos que retroalimentam o sistema de violência e propondo 
soluções. Assim, toda a comunidade atua, não só respondendo à violência, 
mas também de maneira preventiva. É uma postura de corresponsabilidade.

É um trabalho em três dimensões: a relacional, a institucional e a social. 
Portanto, é uma construção coletiva, comunitária. Para isso, precisamos de for-
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mação, e já iniciamos com a Escola Paulista da Magistratura. O IPAM chega a esse 
projeto para somar forças nessa lógica interinstitucional, especialmente nessa área 
da formação, não só nas comarcas do estado de São Paulo, mas esperamos que 
inclusive possamos levar o programa para fora do estado. E o Projeto Eu Tenho 
Voz tem grande importância nessa ideia.”

Participam das capacitações dos professores que receberão o Projeto Eu 
Tenho Voz os juízes Egberto de Almeida Penido, Marcelo Salmasso e a assistente 
social Andrea Svicero.

Parceria com o CNRVV

O Projeto Eu Tenho Voz, do IPAM, atua também em estreita parceria com o 
CNRVV – Centro de Referência às Vítimas da Violência, do Instituto Sedes Sa-
pientiae. O objetivo da parceria é realizar um trabalho conjunto de combate à 
violência doméstica, através de programas e políticas de intervenção.

De acordo com informações oficiais da entidade, o CNRVV teve origem 
no Núcleo de Referência às Vítimas da Violência, setor da Clínica Psicológica 
do Instituto Sedes Sapientiae, em 1994. É uma iniciativa articulada e sintonizada 
com os seus princípios, na defesa intransigente dos direitos humanos, do ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente – e da cidadania. No ano 2000, foi elevado 
à categoria de Centro. Apenas dois anos depois, foi vencedor do Prêmio Criança 
2002 da Fundação Abrinq – na categoria Violência Doméstica.

Intervém no social e na saúde mental com programas de: tratamento, pre-
venção, formação de profissionais, pesquisa, parcerias/divulgação e administra-
ção – busca alternativas para que a criança e o adolescente possam romper com 
o pacto do silêncio, com a lógica da crueldade e interromper o caminho que leva, 
quase sempre, do lugar da vítima ao do agressor. Uma descrição de atividades que 
em tudo se coaduna com o Projeto Eu Tenho Voz.

A parceria com o IPAM começou a ser delineada e discutida em 2017, para 
entrar em efetividade em 2018. 

Ana Cristina Amaral Marcondes de Moura é coordenadora da equipe de Ser-
viço Social do Sede Sapientiae junto ao CNRVV e relatou como funciona a parceria. 

Ela explicou que o trabalho se desenvolve em duas etapas. A primeira delas 
ocorre no momento em que o IPAM define a região da cidade e as escolas onde a 
peça “Marcas da Infância” será apresentada, quando a equipe do CNRVV aplica 
a representantes das escolas uma sessão de sensibilização e esclarecimento sobre 
a questão da violência, como identificar e como lidar com esse tipo de situação. 
Usualmente utilizam-se as dependências e equipamentos de um parceiro, como 
a Uninove, para reunir professores e coordenadores das unidades escolares que 
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serão beneficiadas com a apresentação da peça. São convidados também repre-
sentantes da rede de apoio, como a área municipal da saúde e da assistência so-
cial. Participam também membros da Justiça Restaurativa, da Coordenadoria da 
Infância e do próprio IPAM. A Dra. Hertha já tem um programa elabo rado para 
apresentar nessas sessões de treinamento. 

Depois da apresentação da peça, se identificada situação de violência, re-
aliza-se a segunda etapa, contou Ana Cristina. “A escola agenda uma data com 
a família, e a nossa equipe vai até a escola conversar. No momento estamos 
tentando ampliar a atuação, envolvendo o Conselho Tutelar e os Creas locais, 
que são os Centros de Refe rência Especializado de Assistência Social da Prefei-
tura de São Paulo. Quando os casos são mais graves, os agressores não compa-
recem, e aí a Dra. Hertha acaba judicializando os casos, encaminhando para o 
Ministério Público, de preferência no próprio território de moradia das crian-
ças.” A preocupação do CNRVV é não deixar que a denúncia se ja desconsid-
erada depois que a equipe deixar a escola. Por isso a equipe integrada CNRVV/
IPAM mantém uma re de de acompanhamen to pa ra que as escolas e as famí-
lias possam dar continuidade às pro vi dências para solucionar o pro blema. 

Ana Cristina reco nhe ce que há vários casos em que não há a necessidade de 
judiciali zação. Pode ser, por exemplo, situações que acontece ram há muito tempo, 
e a mãe foi protetiva em relação à criança e se afastou do agressor. O que se faz 
necessário, quase sempre, é um acompanhamento psicológico da criança e apoio 
à família. “Nessa parceria com o IPAM, a equipe do CNRVV faz o atendimento 

imediato, e depois um acom-
panhamento regular, tanto da 
parte psicológica quanto social, 
dos casos considerados mais 
graves. Algumas vezes há ne-
cessidade de regularização de 
guarda e outras providências, 
que apoiamos.”

O CNRVV tem, co-
mo coordenadora ge ral, Dalka 
Chaves de Al meida Ferrari. As 
integrantes da equipe, nessa par-
ceria com o IPAM, além de Ana 
Cristina, são Arlete Salgueiro 
Sco delario, coordenadora de ca-
pacitação, e Beatriz Lorencini, 
coordenadora de prevenção.
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IPAM realiza formação básica para educadores da rede municipal

No mês de maio de 2019, o IPAM realizou o encerramento do “Curso de For-
mação Básica para Prevenção e Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adoles-
centes” para os educadores da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. 
A formação faz parte do Projeto Eu tenho Voz.

“A capacitação visa a promover a conscientização como instrumento de 
defesa de crianças e adolescentes, ensinar sobre as ações de mediação nas escolas, 
além de acolher e cuidar das vítimas dos casos denunciados de maneira apropri-
ada”, enfatiza Hertha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira, juíza e presidente 
do IPAM.

No encerramento do curso, os educadores assistiram à apresentação do es-
petáculo “Marcas da Infância” - teatro lúdico apresentado nas escolas para abordar 
o tema com as crianças, e também dinâmicas em grupo. O evento contou ainda 
com um rico debate sobre o proble ma no Brasil, com a presença de Hertha Helena 
Rollemberg Padilha de Oliveira, presidente do IPAM; Teresa Cristina Della Monica 
Kodama, procuradora do Estado do São Paulo; Arlete Spolari, psicóloga, e Ana 
Cristina Moura, assistente social, ambas do Centro de Referência às Vítimas da Vio-
lência do Instituto Sedes Sapientiae (CNRVV).

No final de 2018, o Instituto Paulista dos Magistrados (IPAM) e a Secretaria 
de Educação Municipal de São Paulo firmaram acordo para levar o Projeto Eu 
tenho Voz às escolas da rede municipal de ensino. O objetivo é atingir crianças 
com a faixa etária de 8 a 12 anos e também as escolas especializadas para crianças 
com diferentes tipos de deficiências, que são responsabilidade de prefeitura.   

Aproximadamente 70 pessoas participaram desta edição do curso, entre 
professores, diretores e profissionais da saúde municipal. Os participantes são das 
regiões de Tremembé/Jaçanã, Pirituba/Jaraguá e Brasilândia/ Freguesia do Ó. As 
próximas etapas do projeto contemplam a apresentação do espetáculo de teatro 
nas escolas dos educadores que passaram pela capacitação e também a realização 
de oficinas de orientação e prevenção para alunos e professores.
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Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes 

A data é celebrada anualmente em 18 de maio 

e foi ins tituída oficialmente por meio da Lei Federal nº. 

9.970/2000. O objetivo é combater o abuso e a explora-

ção sexual de crianças e adolescentes e promover ativi-

dades em todo o País para conscientizar a sociedade e 

as autoridades sobre a gravidade da violência sexual de 

meninas e meninos. A data lembra um crime cometido em 

18 de maio de 1973, quando uma menina de oito anos 

foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no 

Espírito Santo.
Em 18 de maio de 2018, o IPAM participou do semi-

nário dedicado às ações de combate à violência sexual 

de crianças realizado em Florianópolis, apresentando o 

Projeto Eu Tenho Voz para os agentes da rede de pro-

teção e em escola pública.
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Relatos de alguns apoiadores do Projeto Eu Tenho Voz

O Dr. Franco Oliveira Cocuzza acompanhou uma das apresentações da peça 
de teatro e deu seu depoimento: 

“Só uma vez tive oportunidade de participar da encenação da peça ‘Marcas 
da infância’, numa escola em Pirituba. Ao final da apresentação, uma mocinha veio 
falar comigo e com a Dra. Hertha, para delatar que apanhava muito e mostrou 
as marcas nas pernas. A providência que tomamos, imediatamente, foi encami-
nhar a denúncia para a nossa Diretoria apurar com mais detalhes e encaminhar ao 
Conselho Tutelar da região. Sempre agimos com muita cautela, porque às vezes 
as coisas não são exatamente da forma que se mostram. É sempre importante 
aprofundar a investigação e dar direito à defesa do pretenso acusado.”

A Dra. Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo participou várias vezes 
do projeto. Eis o que ela relata:

“Cheguei a levar vários advogados da OAB-Butantã para me acompanha-
rem nas apresentações. E todos diziam que o projeto é muito bom porque 
atende a todo mundo. Não há uma pessoa que esteve lá que não se emocione 
e não sinta uma satisfação pessoal de ter participado. Os atores da peça têm 
desprendimento, vontade e são uma graça. O projeto foi um salto muito grande 
do IPAM. Nosso papel como juízes ganhou outro nível: agora podemos ajudar 
crianças e adolescentes, como fazem os médicos de família, que vão à comuni-
dade conhecer de perto as questões e agir para resolver. Posso sentir como as 
crianças e adolescentes se sentem acolhidos e se sentem seguros por estarem 
do nosso lado.”     

Relato da Dra. Tatiane Moreira Lima:
“Desde a primeira apresentação me encantei com o Projeto Eu Tenho Voz 

do IPAM, pois vi no palco o retrato dos relatos que ouvia há tantos anos em 
audiências. De repente, estava tudo ali: abusos físicos, omissão, violência sexual 
infantil. Tudo isso traduzido de uma forma muito delicada e sendo ferramenta 
eficaz para detecção e prevenção de casos. Aliado a tudo isso, ainda temos o 
acesso à Justiça e a apresentação do Poder Judiciário de uma forma humana. 

Sou entusiasta desse projeto e o levo em meu coração. Ele impacta a vida de 
muitas crianças através da informação que as empodera para serem protagonistas 
de suas próprias narrativas. 

Parabéns aos envolvidos e ao amor dedicado.”
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A juíza Vanessa Vaitekunas Zapater optou por um relato mais pessoal:
 “Tia, eu preciso tanto de um abraço”. Com essa frase uma criança resumiu 

o que a aflige, o que a torna vulnerável e o tamanho da importância de um projeto 
como o Eu Tenho Voz. Crianças e adolescente precisam de abraços, precisam de 
carinho, precisam ser ouvidas. Mas muitas vezes encontram, no lugar disso, vio-
lência, abuso, desrespeito. Uma peça de teatro sensível toca o coração de muitas 
crianças, mostra para elas que não estão sós e que podem de novo confiar, sentir 
que estão protegidas. Nós, juízes, promotores, procuradores, estamos lá depois da 
peça para ouvi-las atentamente, para ensina-las a buscar ajuda e, juntos, encontrar 
um caminho para restabelecer a segurança destas crianças. É uma responsabili-
dade enorme, por isso todas as vezes que me dedico a isso, faço uma oração e 
vou preparada para fortes emoções. Levo meu melhor ouvido, minhas melhores 
palavras, e ainda, muitas vezes, um abraço.”

A juíza Laura de Mattos Almeida prestou o seguinte depoimento:
“Participar do Projeto Eu Tenho Voz, idealizado pelo IPAM, foi uma ex-

periência inesquecível. Além da oportunidade de ter sido um canal para que 
crianças denunciassem casos de abuso, me impressionou o carinho com o qual 
fomos recebidos pelos Diretores e Professores das escolas e centros comuni-
tários de áreas de risco na cidade de São Paulo. A união de esforços dos volun-
tários para a formação de uma rede de atuação, sob a coordenação do IPAM, 
foi fundamental para a execução do Projeto, que tem um enorme potencial de 
ser replicado em outras cidades do Estado.”
A procuradora de Justiça, Wanderleya Lenci, comentou sobre a peça “Marcas 
da Infância”: 

“A peça consegue tratar com delicadeza questões de violência e transmite 
esperança de um futuro melhor. A mensagem mais importante é que na própria 
escola há sempre uma pessoa em quem se pode confiar.”

A procuradora do estado, Teresa Kodama, falou de seu entusiasmo pelo projeto:
“Em 2016, eu já havia atuado em vários setores, no âmbito da Procuradoria 

Geral do estado de São Paulo, inclusive na Defensoria Pública. Mais recente-
mente, antes de minha aposentadoria, atuei na Secretaria da Justiça, na Defesa 
da Cidadania, como assessora de Políticas Públicas, e fui a primeira coordena-
dora da Mulher no estado de São Paulo. Fui convidada para assistir à primei-
ra apresentação do Projeto Eu Tenho Voz à Secretaria da Educação, e fiquei 
realmente maravilhada. Tornei-me imediatamente uma voluntária. É uma reali-
zação que não tem caráter político, e por isso mesmo atinge a sua finalidade. 
Gosto muito de participar de todas as etapas, sempre que posso. Quando me 
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cabe a tarefa de conversar com as crianças das escolas, procuro deixá-las bem 
à vontade. Durante a apresentação da peça, observamos as reações dos alunos 
– e até dos adultos –, e é fácil perceber quando alguns deles manifestam que, 
de alguma forma, estão passando por situações de abuso ou pelo menos sabem 
quem sofre. O trabalho posterior, da equipe do IPAM e seus voluntários, que 
fazem o acompanhamento e encaminham as providências necessárias, tem uma 
utilidade pública imensa. Tenho informações de que, de 2016 até agora, foram 
mais de 20.000 pessoas alcançadas pelo projeto. E tudo é possível porque con-
seguimos mostrar a essas pessoas que elas têm voz, e que estamos lá para pro-
tegê-las. Ninguém tem que conviver com o medo. Também participo do pro-
jeto fazendo a capacitação de professores e outros profissionais das escolas.” 

Geralda Borges, gestora do Projeto Eu Tenho Voz, deu sua declaração a res-
peito da importância da iniciativa:

“Participar do Projeto Eu Tenho Voz, na verdade é um privi légio. A cada 
apresentação vai ampliando a consciência sobre a necessidade de mais e mais 
trabalhos nesse sentido. Pois as necessidades são imensas, e por mais que a 
gente se sinta impotente diante do tamanho dessa crueldade, cada caso que 
se soluciona, cada sementinha plantada para o empoderamento das crianças, 
repre senta uma vitória enorme.

Entrei em contato com esse projeto desde o início, mas morando fora de 
SP por um período, só vim a participar ativamente a partir do final de 2017. Sabia 
através da Dra. Hertha que estava sendo implantado algo inédito, em se tratando 
da metodologia de sensibilização e da proximidade do judiciário com as crianças. 
O conceito fundamental do projeto é esse.

Mas ele foi se transformando e se aperfeiçoando, por força das demandas 
que foram surgindo. Passou-se a implementar Cursos Básicos para professores e 
mediadores de escolas que iriam receber o projeto, sistema de atendimento das 
vítimas através de parceria firmada com o CNRVV – Centro de Referência de 
Vítimas de Violência (Inst. Sedes Sapience), e consolidação das parcerias com 
as Secretarias de Educação Estadual e Municipal de São Paulo. Também imple-
mentamos um sistema de monitoramento e avaliação de impacto, que inclusive 
serve para identificar novas demandas que se mostrarem necessárias.

O projeto já se apresentou em diversas escolas, e em diversos eventos ofici-
ais sobre o tema, conforme relação em anexo. E em todos as apresentações des-
pertam enorme interesse, inclusive para replicar, até mesmo no exterior. Estamos 
nos estruturando para isso.

Desde 2016, cerca de vinte mil ceianças já tiveram acesso ao conhe cimento 
do projeto. E com cada pessoa que teve esse contato, temos a certeza que a men-
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sagem do conhecimento das informações foi muito efetivo. Principalmente para 
as crianças.

A missão vai se cumprindo. Mas também na mesma proporção, cresce a 
necessidade de ampliar, replicar e se tornar cada vez mais eficiente. Não é fácil 
lidar com esse tema. Mas é extremamente necessário envolver toda a sociedade 
nesse movimento.”



180                                                                                       IPAM

APRESENTAÇÕES DO PROJETO EU TENHO VOZ EM 
EVENTOS OFICIAIS

Pela suma importância do tema, e resultados positivos do projeto, atendendo a 
convites, o projeto foi apresentado em diversos eventos pelo Brasil, conforme 
abaixo relacionado. 

2017 _______
04/08 – Curitiba – PR 

Associação dos Magistrado do Paraná – AMAPAR – a
convite do CNJ;

24/08 – Brasília – DF
Workshop – Um Debate Sobre a Proteção Integral da
Infância e Juventude – Realização do CNJ e da Corre-   

 gedoria Nacional da Justiça – Auditório do TSE;
09 e 10/11 – Foz do Iguaçu – PR

Apresentação em escolas públicas – 04 apresentações
2018 _______

12/04 – Cine Teatro OLIDO – São Paulo – SP
Encontro de Grupo de Pesquisa, Formação e Inter-
venção Social – promovido pela Secretaria Municipal
de Educação da Cidade de São Paulo;

26/04 – Sede Social da Apamagis – São Paulo – SP
Evento promovido para apoiadores e formadores de 
opinião;

11/05 – São Paulo – SP – Auditório GADE 9 de Julho
Evento promovido pelo Serviço de Acolhimento de
Crianças e Adolescentes da Região Central de SP, e
Coordenadores de Escolas e Equipamentos de Saúde 
da Região Central;

18/05 – Florianópolis – SC
Tribunal de Justiça de Santa Catarina – Seminário
 Combate à Violência de Crianças e Adolescentes
. Parceria da Coordenadoria Estadual da Infância 
(CEIJ) e da Academia Judicial;

21/05 – São Bernardo do Campo – SP
Seminário Internacional – Democracia e Cidadania
num mundo em movimento – Universidade Meto-
dista de São Paulo
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Painel 2 – Desafios ao Exercício da Cidadania: boas práticas. 

26/05 – Maceió – AL
Congresso da AMB – Associação dos Magistrados
 Brasileiros. Painel de Violência Doméstica;

13/09 – São Paulo – SP
Tribunal de Justiça de SP – Seminário Violência Do-
méstica e Violência Sexual contra Crianças e Adoles-
centes – GADEC MMDC;

21/09 – Guarulhos – SP
Secretaria Municipal de Educação – Projeto 360 Graus

27/11 – São Paulo – SP
Sede Social da Apamagis – Encontro Anual Internacional de Juízes
da Língua Portuguesa.
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PROJETO EU TENHO VOZ 
Contra o abuso sexual de crianças e adolescentes

INSTITUTO PAULISTA DE MAGISTRADOS (IPAM)

RELAÇÃO DAS ESCOLAS QUE RECEBERAM O PROJETO – 2016 a 2019 
–PROJETO EU TENHO VOZ | APRESENTAÇÕES DA PEÇA MARCAS DA 

INFÂNCIA, para crianças de 7 a 12 anos de escolas públicas, ano de 2019   
Data / 
Horário ESCOLA ESTADUAL | OUTRO ESPAÇO  Cidade Público 

29/03, às 
15h30 

Secretaria de Educação de Suzano – para professores 
participantes do CURSO DE CAPACITAÇÃO BÁSICA PARA 
PREVENÇÃO E COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES 

Suzano 140 

12/04, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Profª. Angela Sueli Dias Pontes 
– Jardim Luiz Mauro 

Ferraz de 
Vasconcelos 370 

25/04, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Alfredo Roberto 
– Parque Residencial Casa Branca 

Suzano 
250 

10/05, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Chojiro Segawa 
– Bairro Palmeiras  

Suzano 
220 

17/05, às 
13h30 e 
14h.30 

E. E. Euclides Igesca 
– Vila Fátima 

Suzano 
400 

20/05, às 
19h30 

Universidade Nove de Julho – Uninove – para 
professores participantes do CURSO DE CAPACITAÇÃO... 
– Barra Funda 

São Paulo 
100 

31/05, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Profª. Jandyra Coutinho 
– Jardim Gardênia Azul  

Suzano 
450 

14/06, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Profª. Jussara Feitosa Domschke 
– Jardim Portugalia  

Suzano 
220 

04/07, às 
10h00 

EMEF Coronel Ary Gomes 
– Jardim Andarai São Paulo 310 

09/08, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Profª. Yolanda Bassi 
– Jardim Alteropolis  

Suzano 
420 

16/08, às 
9h00 e 
10h00 

EMEF Zilka Salaberry de Carvalho 
– Jardim Peri 

São Paulo 
400 

22/08, às 
13h30 e 
14h30 

EMEF Gen. Paulo Carneiro Thomaz Alves 
– Parque Vila Maria 

São Paulo 
350 

23/08, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Prof. José Papaiz 
– Vila Taba Marajoara  Suzano 450 

30/08, às 
13h30 e 
14h30 

EMEF Prof. Primo Pascoli Melare  
– Jardim dos Francos  São Paulo 260 

13/09, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Paulo Américo Paganucci 
– Jardim Yone  

Ferraz de 
Vasconcelos 300 

20/09, às 
9h00 e 
10h00 

EMEF Prof. Celia Regina Lekevicius Consolin 
– Parque Novo Mundo  São Paulo 400 

27/9, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Dr. José Eduardo Vieira Raduan 
– Vila Jamil  

Ferraz de 
Vasconcelos 400 

04/10, às 
13h30 e 
14h30 

EMEF CEU Vila Atlântica 
– Jaraguá  

São Paulo 
450 

11/10, às 
13h30 e 
14h30 

EMEF Comandante Gastão Moutinho  
– Parque Mandaqui 

São Paulo 
320 

18/10, às 
9h00 e 
10h00 

E. E. Dr. Morato de Oliveira 
– Vila Amorim 

Suzano 
325 

25/10, às 
13h30 e 
14h30 

EMEF Badra  
– Jardim da Conquista 

São Paulo 
320 

08/11, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Profª. Maria Elisa de Azevedo Cintra 
– Jardim Dona Benta 

Suzano 
450 

22/11, às 
13h30 e 
14h30 

EMEF Dilermando Dias dos Santos 
– Vila Hamburguesa  

São Paulo 
420 

29/11, às 
13h30 e 
14h30 

EMEF Dr. Jose Kauffmann 
– Jardim Rincã  

São Paulo 
400 

    

– 45 apresentações                    |                      Total de público atingido: 8.125 
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PROJETO EU TENHO VOZ | APRESENTAÇÕES DA PEÇA MARCAS DA 
INFÂNCIA, para crianças de 7 a 12 anos de escolas públicas, ano de 2018   
Data / 
Horário ESCOLA ESTADUAL | OUTRO ESPAÇO  Cidade Público 

12/04, às 
15h 

Secretaria Municipal de Educação – para professores  
Teatro da Galeria Olido – Centro  São Paulo 150 

20/04, às 
15h  

Auditório do Gade 9 de Julho – Centro  
Para professores participantes do CURSO DE 
CAPACITAÇÃO BÁSICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO 
ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

São Paulo 

80 

26/5, às 
20h 

Sede Social da Apamagis  
– Jardim Luzitânia  
Convidados especiais – apoiadores / patrocinadores 

São Paulo 
50 

11/05, às 
12h30 

Auditório do Gade 9 de Julho – Centro  
Para profissionais de 18 serviços de acolhimento de 
crianças e adolescentes, da região central de SP e os 
coordenadores de escolas e equipamentos de Saúde da 
região Central. 

São Paulo 

100 
17 e 
18/5, às 
15h 

Associação dos Magistrados Catarinenses * 
– Itacorubi 

Florianópolis 
SC 300 

17 e 
18/5 

Escola de Aplicação – Instituto Estadual de Educação 
– Centro  

Florianópolis 
SC 300 

21/5, às 
15h 

Universidade Metodista de São Paulo 
– Campus Rudge Ramos 

São 
Bernardo do 
Campo SP 80 

26/5, às 
15h 

XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados ** 
– Jaraguá  Maceió 60 

8/6, às 
14h. 

E. E. Florestan Fernandes 
– Vila Caiuba, Região de Perus São Paulo 250 

15/6, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Jair Toledo Xavier 
– Brasilândia  
 

São Paulo 
385 

22/8 às 
13h30 e 
às15h 

E. E. Morro Doce  
– Jardim Anhanguera  São Paulo 

380  
24/8 às 
13h30 e 
às 15h 

E. E. Cohab Brig. Eduardo Gomes  
– Conj. Residencial Elísio Teixeira Leite  São Paulo 

330 
31/8, às 
14h 

E. E. Miguel Oliva Feitosa  
– Jardim Adelfiore – Perus São Paulo 270 

13/9, às  
10h  

Escola Paulista da Magistratura | Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo  
Seminário “Violência Doméstica e Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes” – República 

São Paulo 

280 
14/9, 
manhã 

E. E. Flamínio Fávero   
– Vila Nova Cachoeirinha  São Paulo 100 

20 e 
21/11 
Às 15h 

Secretaria de Educação de Guarulhos  
CURSO DE CAPACITAÇÃO... – para professores, 
conselheiros tutelares...  

Guarulhos 
180 

28/9, às 
13h30 e 
às 15h 

E. E. Thayane Luzimara C. Valcacer  
– Jardim Aurora 
 

São Paulo 
300 

19/10 
às 13h30 
e às 
14h30 

E. E. Brigadeiro Gavião Peixoto 
– Vila Perus 
 

São Paulo 

420 
9/11, às 
14h 

E. E. Oscar Blois 
– Jardim Panamericano São Paulo 210 

23/11, às 
14h 

E. E. Profª. Maria Helena Gonçalves de Arruda 
– Parada de Taipas São Paulo 180 

30/11, às 
14h 

E. E. José Oscar de Abreu Sampaio 
– Vila Sulina  São Paulo 130 

– 29 apresentações                          |                       Total de público atingido:  4.535 
 

PROJETO EU TENHO VOZ | APRESENTAÇÕES DA PEÇA MARCAS DA 
INFÂNCIA, para crianças de 7 a 12 anos de escolas públicas, ano de 2019   
Data / 
Horário ESCOLA ESTADUAL | OUTRO ESPAÇO  Cidade Público 

29/03, às 
15h30 

Secretaria de Educação de Suzano – para professores 
participantes do CURSO DE CAPACITAÇÃO BÁSICA PARA 
PREVENÇÃO E COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES 

Suzano 140 

12/04, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Profª. Angela Sueli Dias Pontes 
– Jardim Luiz Mauro 

Ferraz de 
Vasconcelos 370 

25/04, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Alfredo Roberto 
– Parque Residencial Casa Branca 

Suzano 
250 

10/05, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Chojiro Segawa 
– Bairro Palmeiras  

Suzano 
220 

17/05, às 
13h30 e 
14h.30 

E. E. Euclides Igesca 
– Vila Fátima 

Suzano 
400 

20/05, às 
19h30 

Universidade Nove de Julho – Uninove – para 
professores participantes do CURSO DE CAPACITAÇÃO... 
– Barra Funda 

São Paulo 
100 

31/05, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Profª. Jandyra Coutinho 
– Jardim Gardênia Azul  

Suzano 
450 

14/06, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Profª. Jussara Feitosa Domschke 
– Jardim Portugalia  

Suzano 
220 

04/07, às 
10h00 

EMEF Coronel Ary Gomes 
– Jardim Andarai São Paulo 310 

09/08, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Profª. Yolanda Bassi 
– Jardim Alteropolis  

Suzano 
420 

16/08, às 
9h00 e 
10h00 

EMEF Zilka Salaberry de Carvalho 
– Jardim Peri 

São Paulo 
400 

22/08, às 
13h30 e 
14h30 

EMEF Gen. Paulo Carneiro Thomaz Alves 
– Parque Vila Maria 

São Paulo 
350 

23/08, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Prof. José Papaiz 
– Vila Taba Marajoara  Suzano 450 

30/08, às 
13h30 e 
14h30 

EMEF Prof. Primo Pascoli Melare  
– Jardim dos Francos  São Paulo 260 

13/09, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Paulo Américo Paganucci 
– Jardim Yone  

Ferraz de 
Vasconcelos 300 

20/09, às 
9h00 e 
10h00 

EMEF Prof. Celia Regina Lekevicius Consolin 
– Parque Novo Mundo  São Paulo 400 

27/9, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Dr. José Eduardo Vieira Raduan 
– Vila Jamil  

Ferraz de 
Vasconcelos 400 

04/10, às 
13h30 e 
14h30 

EMEF CEU Vila Atlântica 
– Jaraguá  

São Paulo 
450 

11/10, às 
13h30 e 
14h30 

EMEF Comandante Gastão Moutinho  
– Parque Mandaqui 

São Paulo 
320 

18/10, às 
9h00 e 
10h00 

E. E. Dr. Morato de Oliveira 
– Vila Amorim 

Suzano 
325 

25/10, às 
13h30 e 
14h30 

EMEF Badra  
– Jardim da Conquista 

São Paulo 
320 

08/11, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Profª. Maria Elisa de Azevedo Cintra 
– Jardim Dona Benta 

Suzano 
450 

22/11, às 
13h30 e 
14h30 

EMEF Dilermando Dias dos Santos 
– Vila Hamburguesa  

São Paulo 
420 

29/11, às 
13h30 e 
14h30 

EMEF Dr. Jose Kauffmann 
– Jardim Rincã  

São Paulo 
400 

    

– 45 apresentações                    |                      Total de público atingido: 8.125 
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* A convite da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC)
** A convite da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 

PROJETO EU TENHO VOZ | APRESENTAÇÕES DA PEÇA MARCAS DA 
INFÂNCIA, para crianças de 7 a 12 anos de escolas públicas, ano de 2018   
Data / 
Horário ESCOLA ESTADUAL | OUTRO ESPAÇO  Cidade Público 

12/04, às 
15h 

Secretaria Municipal de Educação – para professores  
Teatro da Galeria Olido – Centro  São Paulo 150 

20/04, às 
15h  

Auditório do Gade 9 de Julho – Centro  
Para professores participantes do CURSO DE 
CAPACITAÇÃO BÁSICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO 
ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

São Paulo 

80 

26/5, às 
20h 

Sede Social da Apamagis  
– Jardim Luzitânia  
Convidados especiais – apoiadores / patrocinadores 

São Paulo 
50 

11/05, às 
12h30 

Auditório do Gade 9 de Julho – Centro  
Para profissionais de 18 serviços de acolhimento de 
crianças e adolescentes, da região central de SP e os 
coordenadores de escolas e equipamentos de Saúde da 
região Central. 

São Paulo 

100 
17 e 
18/5, às 
15h 

Associação dos Magistrados Catarinenses * 
– Itacorubi 

Florianópolis 
SC 300 

17 e 
18/5 

Escola de Aplicação – Instituto Estadual de Educação 
– Centro  

Florianópolis 
SC 300 

21/5, às 
15h 

Universidade Metodista de São Paulo 
– Campus Rudge Ramos 

São 
Bernardo do 
Campo SP 80 

26/5, às 
15h 

XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados ** 
– Jaraguá  Maceió 60 

8/6, às 
14h. 

E. E. Florestan Fernandes 
– Vila Caiuba, Região de Perus São Paulo 250 

15/6, às 
13h30 e 
14h30 

E. E. Jair Toledo Xavier 
– Brasilândia  
 

São Paulo 
385 

22/8 às 
13h30 e 
às15h 

E. E. Morro Doce  
– Jardim Anhanguera  São Paulo 

380  
24/8 às 
13h30 e 
às 15h 

E. E. Cohab Brig. Eduardo Gomes  
– Conj. Residencial Elísio Teixeira Leite  São Paulo 

330 
31/8, às 
14h 

E. E. Miguel Oliva Feitosa  
– Jardim Adelfiore – Perus São Paulo 270 

13/9, às  
10h  

Escola Paulista da Magistratura | Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo  
Seminário “Violência Doméstica e Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes” – República 

São Paulo 

280 
14/9, 
manhã 

E. E. Flamínio Fávero   
– Vila Nova Cachoeirinha  São Paulo 100 

20 e 
21/11 
Às 15h 

Secretaria de Educação de Guarulhos  
CURSO DE CAPACITAÇÃO... – para professores, 
conselheiros tutelares...  

Guarulhos 
180 

28/9, às 
13h30 e 
às 15h 

E. E. Thayane Luzimara C. Valcacer  
– Jardim Aurora 
 

São Paulo 
300 

19/10 
às 13h30 
e às 
14h30 

E. E. Brigadeiro Gavião Peixoto 
– Vila Perus 
 

São Paulo 

420 
9/11, às 
14h 

E. E. Oscar Blois 
– Jardim Panamericano São Paulo 210 

23/11, às 
14h 

E. E. Profª. Maria Helena Gonçalves de Arruda 
– Parada de Taipas São Paulo 180 

30/11, às 
14h 

E. E. José Oscar de Abreu Sampaio 
– Vila Sulina  São Paulo 130 

– 29 apresentações                          |                       Total de público atingido:  4.535 
 

PROJETO EU TENHO VOZ | APRESENTAÇÕES DA PEÇA MARCAS DA 
INFÂNCIA, para crianças de 7 a 12 anos de escolas públicas, no ano de 2017   
Data / 
Horário ESCOLA ESTADUAL | OUTRO ESPAÇO  Cidade Público 

02/06, às 
15h 

E. E. Ubaldo Costa Leite 
– Jardim Guarani São Paulo 180 

05/06, às 
15h  

Teatro da Galeria Olido – Sala Paissandu  
– Centro São Paulo 200 

09/06, às 
15h 

E. E. Elizabeth Ap. Simões Mesquita 
– Vila Penteado São Paulo 190 

22/6,  
às 10h 

Teatro do SESI – CAT Mario Amato  
– Ermelino Matarazzo São Paulo 220 

23/06, às 
15h 

E. E. República da Colômbia 
– Jardim Vista Alegre – Brasilândia   São Paulo 170 

31/07, 
às 19h30 

Associação Paulista de Magistrados – Apamagis  
– Jardim Luzitânia  São Paulo 130 

04/08 
às 11h 

Associação dos Magistrados do Paraná Amapar * 
– Juvevê Curitiba 180 

11/08, às 
15h 

E. E. Carlos F. W. Lacerda 
– Vila Zat – Pirituba São Paulo 260 

17/08, 
às 14h 

Instituto Sedes Sapientiae  
– Perdizes São Paulo 130 

24/08, 
às 16h 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**   
– Setor de Administração Federal Sul    Brasília  240 

15/9, 
às 14h30 

CEU Uirapuru   
– Jardim Paulo VI São Paulo 260 

15/9, 
às 11h e 
15h 

CEU Butantã  
– Jardim Esmeralda  São Paulo 

360 
22/9, às 
14h40 

E. E. Professor Flamínio Fávero  
– Vila Nova Cachoeirinha  São Paulo 150 

20/10, às 
13h45 e 
15h30 

E. E. Luiza Salette Junca de Almeida  
– Jardim Elisa Maria São Paulo 

460 
27/10, às 
14h45 

EMEF Prof. Mailson Delane 
– Conj. Hab. Barro Branco II São Paulo 240 

09/11, às 
8h  

Escola Arnaldo Isidoro de Lima  
– Vila C   

Foz do 
Iguaçu PR 225 

09/11, às 
10h30 e 
às 14h 

Escola João Adão da Silva  
– Lagoa Dourada 

Foz do 
Iguaçu PR 400 

10/11, às 
8h15 

Escola Erico Veríssimo  
– Jardim São Paulo 

Foz do 
Iguaçu PR 252 

10/11, às 
10h30 e 
às 14h 

Escola Adele Zanotto   
– Jardim Boa Esperança  

Foz do 
Iguaçu PR 565 

– 23 apresentações                          |                       Total de público atingido:  4.812 
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* A convite do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
** Uma atividade dentro da programação do “Workshop Um Debate sobre a Proteção Integral da 
Infância e da Juventude” | Realização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Corregedoria 
Nacional de Justiça.

PROJETO EU TENHO VOZ | APRESENTAÇÕES DA PEÇA MARCAS DA 
INFÂNCIA, para crianças de 7 a 12 anos de escolas públicas, no ano de 2017   
Data / 
Horário ESCOLA ESTADUAL | OUTRO ESPAÇO  Cidade Público 

02/06, às 
15h 

E. E. Ubaldo Costa Leite 
– Jardim Guarani São Paulo 180 

05/06, às 
15h  

Teatro da Galeria Olido – Sala Paissandu  
– Centro São Paulo 200 

09/06, às 
15h 

E. E. Elizabeth Ap. Simões Mesquita 
– Vila Penteado São Paulo 190 

22/6,  
às 10h 

Teatro do SESI – CAT Mario Amato  
– Ermelino Matarazzo São Paulo 220 

23/06, às 
15h 

E. E. República da Colômbia 
– Jardim Vista Alegre – Brasilândia   São Paulo 170 

31/07, 
às 19h30 

Associação Paulista de Magistrados – Apamagis  
– Jardim Luzitânia  São Paulo 130 

04/08 
às 11h 

Associação dos Magistrados do Paraná Amapar * 
– Juvevê Curitiba 180 

11/08, às 
15h 

E. E. Carlos F. W. Lacerda 
– Vila Zat – Pirituba São Paulo 260 

17/08, 
às 14h 

Instituto Sedes Sapientiae  
– Perdizes São Paulo 130 

24/08, 
às 16h 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**   
– Setor de Administração Federal Sul    Brasília  240 

15/9, 
às 14h30 

CEU Uirapuru   
– Jardim Paulo VI São Paulo 260 

15/9, 
às 11h e 
15h 

CEU Butantã  
– Jardim Esmeralda  São Paulo 

360 
22/9, às 
14h40 

E. E. Professor Flamínio Fávero  
– Vila Nova Cachoeirinha  São Paulo 150 

20/10, às 
13h45 e 
15h30 

E. E. Luiza Salette Junca de Almeida  
– Jardim Elisa Maria São Paulo 

460 
27/10, às 
14h45 

EMEF Prof. Mailson Delane 
– Conj. Hab. Barro Branco II São Paulo 240 

09/11, às 
8h  

Escola Arnaldo Isidoro de Lima  
– Vila C   

Foz do 
Iguaçu PR 225 

09/11, às 
10h30 e 
às 14h 

Escola João Adão da Silva  
– Lagoa Dourada 

Foz do 
Iguaçu PR 400 

10/11, às 
8h15 

Escola Erico Veríssimo  
– Jardim São Paulo 

Foz do 
Iguaçu PR 252 

10/11, às 
10h30 e 
às 14h 

Escola Adele Zanotto   
– Jardim Boa Esperança  

Foz do 
Iguaçu PR 565 

– 23 apresentações                          |                       Total de público atingido:  4.812 
 

PROJETO EU TENHO VOZ | APRESENTAÇÕES DA PEÇA MARCAS DA 
INFÂNCIA, para crianças de 7 a 12 anos de escolas públicas, no ano de 2016   
Data / 
Horário ESCOLA ESTADUAL | OUTRO ESPAÇO Cidade Público 

23/06, 
às 20h 

Associação Paulista de Magistrados – Apamagis  
– Jardim Luzitânia  São Paulo 100 

13/09, 
às 16h 

Secretária de Estado da Educação  
– Praça da República São Paulo 250 

05/10, 
às 10h 

Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis  
– Paraisópolis São Paulo 180 

10/10, 
às 14h30 

E.E. João Evangelista Costa  
– Jardim Prudência São Paulo 175 

14/10, 
às 10h 

E.E. Profª. Marilena Piumbato Chaparro  
– Parque Anhanguera São Paulo 145 

19/10, 
às 10h 

E.E. Prof. Plínio Damasco Penna  
– Vila Bancária São Paulo 170 

21/10, 
às 15h 

E.E. Jardim Carombé  
– Jardim Carombé São Paulo 180 

01/11, 
às 10h 

E.E. Cohab Brigadeiro Eduardo Gomes  
– Jaraguá São Paulo 150 

04/11, 
às 15h 

E.E. Profª Anilza Pioli  
– Vila Brasilândia São Paulo 140 

08/11, 
às 10h 

E.E. Prof. José Barbosa de Almeida  
– Vila Iara São Paulo 170 

09/11, 
às 15h 

E.E. Elísio Teixeira Leite III  
– Parada de Taipas São Paulo 180 

11/11, 
às 15h 

E.E. João Solimeo  
– Brasilândia  São Paulo 140 

18/11, 
às 15h 

E.E. Profª Cynira Stocco Fausto  
– Pirituba São Paulo 150 

25/11, 
às 15h 

Casa da Fonte  
– Jardim Novo Horizonte Jundiaí 120 

– 14 apresentações                      |                         Total de público atingido:  2.250 
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No dia 6 de agosto de 2018, o IPAM recebeu menção honrosa 
no 21º Prêmio Betinho de Democracia e Cidadania, da Câmara 
Municipal de São Paulo, pelo projeto Eu Tenho Voz

Foto (?)

PROJETO EU TENHO VOZ

2019 – 45 apresentações | Total de público atingido: 8.125

2018 – 29 apresentações | Total de público atingido: 4.535

2017 – 23 apresentações | Total de público atingido: 4.812

2016 – 14 apresentações | Total de público atingido:  2.250

– Total de público dos quatro primeiros anos: 19.722
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Equipe Técnica do Projeto Eu Tenho Voz

Idealizadora e coordenadora 
Hertha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira 

Desenhos 
Carolina Helena Padilha Palermo 

Design gráfico 
Rose Sardin 

Assessoria técnica
Geralda Borges

Assessoria administrativa
Carla Abreu

Projeto e Produção executiva 
Antonio Clementin 

Proponente
Instituto Paulista de Magistrados

Contatos
(11) 3105-9290
ipam@ipam.com.br
www.ipam.com.br
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ANS nº 417122

CUIDAR BEM 
DAS NOSSAS RELAÇÕES 
É O QUE NOS DEFINE

A Você Clube - Administradora de Benefícios tem a elevada 
satisfação em cumprimentar o Instituto Paulista de Magistrados 

– IPAM pelos seus 20 anos de existência. Parabéns!

Temos orgulho em fazer parte da história 
de uma entidade que impulsiona grandes realizações 

a favor do desenvolvimento jurídico do nosso país.

Desejamos que o IPAM continue a valorizar o Poder Judiciário 
e a Magistratura, além de incentivar o respeito à dignidade 

da pessoa humana, ao pluralismo e às diferenças.

w w w . v o c e c l u b e . c o m . b r
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