
 
 
 

Ata da 7ª Reunião de 2013  
Centro de Estudos e Debates do Tribunal de Justiça do Estado do R.J. 

 

Aos 11 de Outubro de 2013, às 14h, a Diretora da Área 
Criminal do Centro de Estudos e Debates do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro Desembargadora Katia 
Maria Amaral Jangutta, reuniu-se no local em que funciona o 
CEDES e com o Grupo de Trabalho das Varas Criminais, Drª 
Alessandra de Araújo Bilac Moreira Pinto, Drª Daniela Alvarez 
Prado, Dr. Wicliffe de Melo Couto e Drª Simone de Faria Ferraz. 
Além dos Magistrados que compõem o Grupo, estavam 
presentes, Dra. Maria Tereza Donatti, Dra. Claudia Pomarico 
Ribeiro, Dra. Renata Gil de Alcântara Videira. Deliberou-se a 
respeito de dar continuidade ao projeto concernente à criação 
de um cadastro de parâmetros de sentenças, conforme previsão 
original constante da ata de reunião do CEDES datada de 15 de 
fevereiro do ano findo. Para tanto ficaram incumbidas as Dras

Nada mais havendo, foi lavrada esta ata, assinada pela 
Diretora. 

 
Maria Tereza Donatti e Claudia Pomarico Ribeiro, indicadas na 
Ata do dia 27 de maio de 2013, de selecionar as sentenças a 
serem remetidas à DIJUR e inseridas no referido cadastro de 
parâmetro de sentenças, após o que, este será enviado para a 
DGTEC para lançá-las no sistema. O Magistrado terá acesso ao 
sistema, independente do local, apenas inserindo seu login. 
Ficou decidido: 1 – a criação de um canal de comunicação do 
CEDES com os Juízes, a ser efetivado junto à DGTEC, para que 
também possam ser informados, por e-mail, sobre cada 
atualização do cadastro; 2 – resgatar estudos elaborados na 
EMERJ no ano de 2012, a respeito de vários temas criminais 
que resultaram em relatórios, ficando incumbida a Desª Katia, 
de fazer contato com a Senhora Presidente para tanto; 3 – o 
Grupo de Trabalho Criminal enviará e-mail, especialmente na 
pessoa da Drª Daniela Alvarez Prado, para os juízes criminais, 
solicitando informações a respeito de várias questões, 
objetivando o levantamento individualizado de cada vara 
criminal, como por exemplo, processos multitudinários, 
volumes de audiências e etc.; 4 – haverá reuniões práticas a 
serem realizadas no CEDES; 5 – ficou agendada uma reunião 
para o dia 30.10.2013 às 10h, na sala do CEDES, para o Grupo 
de Trabalho Criminal. 

 
 

Desembargadora Katia Maria Amaral Jangutta 
Diretora da Área Criminal do CEDES 

 
 


