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Publicação da Secretaria do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais

O Centro de Reconhecimento de Paternidade (CRP) do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) tem atuado para resgatar a verdade biológica da história de 
várias crianças – e até mesmo de adultos. Criado para atender ao programa Pai 
Presente do TJMG, o CRP pode iniciar procedimentos extrajudiciais de averiguação 
de paternidade e, se necessário, determinar a realização de exames gratuitos de 
DNA. O espaço tem sido palco de audiências marcadas pela emoção, pois muitos 
destinos são traçados ali. No mês em que se celebra o Dia dos Pais, as páginas 
centrais trazem histórias de reconhecimento de paternidade que tiveram como 
cenário o CRP.

Páginas 4 e 5 

Direito às origens



02 AGOSTO/2015

“Ao cumprir com a função paterna, 
o pai demonstra amor e proteção, oferece 
confiança e segurança.A partir do mo
mento em que acompanha e encoraja 
a criança na difícil tarefa de desbravar o 
mundo que a cerca, o pai intervém e apre
senta parâmetros do que pode ou não 
pode, transmite valores éticos e morais, 
propiciando a instalação da ordem e do 
respeitoàsleissociais.Poristo,apartici
pação do pai na vida da criança é funda
mental”, destaca a psicóloga Verônica
Esteves de Carvalho, autora que publica 
no site“NinguémCresceSozinho”.

O Centro de Reconhecimento de 
Paternidade(CRP)doTribunaldeJustiça
deMinasGerais (TJMG), ao resgatar a
verdadebiológicadahistóriadeumindiví
duo, cumpre importante papel para que a 
paternidadesejaexercidadeformaplena.
O espaço, na capital, foi criado para aten
deraoprogramaPaiPresentedoTJMG.

NomêsemquesecelebraoDiadosPais,
amatériadecapadestaediçãotrazalgu
mas histórias de reconhe ci mento de pater
nidadequetiveramoCRPcomocenário.

Outra matéria deste informativo 
aborda estudo realizado nas 35 varas
cíveis da capital pela consultoria Elo
Group.OestudofoicontratadopeloCon
selho Nacional de Justiça (CNJ), com
apoiofinanceirodoBancoMundial,eteve
por objetivo comparar varas semelhantes 
para apurar dados sobre o funcionamen
to de cada uma, como acervo, número de 
processos sentenciados e baixados, taxa 
decongestionamento,entreoutros.

Vejaainda,nestaedição,entrevis
ta sobre audiência de custódia com a 
juízaauxiliardaPresidênciaEvelineMen
donça.ProjetodesenvolvidopeloCNJem
parceria com o Ministério da Justiça, a
audiência de custódia consiste na criação 
de uma estrutura multidisciplinar nos tri
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EDITORIAL

bunais de justiça para receber presos em 
flagrante.

Oinformativotraztambémmatéria
sobre trabalho desenvolvido pela equipe 
daMemóriadoJudiciárioMineiro(Mejud)
que se dedica à tarefa de ler documen
tos antigos pertencentes a seu acervo.
Algunsdeles,paraseremdecifrados,exi
gemestudosobreescritasantigas,poisa
ortografia,acaligrafia,asformasdetrata
mento e a estrutura são bem diferentes 
dasusadasnosdiasatuais.

Na página deCultura, confira foto
dacolunaCliquedoLeitoreresenhado
juizda4ªVaraCíveldeBeloHorizonte,
ÁtilaAndradedeCastro,sobreofilme Fa
ça a Coisa Certa,dirigidoporSpikeLee.
A película será exibida em sessão do
CineclubeTJ,em27deagosto,às19h,
noauditóriodoanexo2daUnidadeGoiás
(ruaGoiás,253),nacapital.

Boaleitura!

As comarcas de Juiz de Fora eManhuaçu estão integradas ao Processo Judicial eletrônico
(PJeCNJ1ª Instância)desdeoúltimodia3deagosto.Atéomomento,em14comarcasmineiras
oandamentoprocessual jáé realizadoexclusivamenteemmeioeletrônico.Ocronogramaprevêa
implantaçãodoPJeemoutras15comarcasatéoprimeirosemestrede2016.

OpresidentedoComitêGestordoPJeCNJ1ª Instância, desembargadorAndréLeitePraça,
avaliaqueofielcumprimentodocronogramadeimplantaçãodoprocessoeletrônicoéresultadodo
engajamentodediversossetores.Váriosdelespossuemumnúcleoexclusivoparaplanejareexecutar
açõesvoltadasparaoPJe.

OcronogramadeimplantaçãodoPJeCNJ1ªInstânciaprevêainstalaçãodosistemanasco
marcasdeMontesClaroseDivinópolisnodia31destemês.Noiníciodesetembro,seráavezdas
comarcasdePousoAlegre,VarginhaePoçosdeCaldas.

Outranovidadeseráareformulaçãodoconteúdodostrêssistemasdeprocessoeletrônico(PJe,
JPeeProjudi)noPortalTJMG.Comnovo leiaute, serãoprivilegiadas,empáginasespecíficas,as
peculiaridadesdecadaumdostrêssistemasadotadosatualmentepeloTribunaldeJustiça.

Função paterna

Expansão 2015



Consultoria descobre varas

Ra
ul 

Ma
ch

ad
o

03AGOSTO/2015

“faixa preta” em BH

A ideia do estudo 
é analisar e aplicar 
nas demais varas 
as boas práticas 
encontradas nas 
“faixa preta”

Raul Machado

deMinasGerais (TJMG).Oestudo comparou varas
semelhanteseascategorizouemfaixas:branca,ver
deepreta.EmMinasGerais,ogrupoanalisadofoio
das35varascíveisdeBeloHorizonte.

“O objetivo não é comparar os 
juízes, e sim as varas”, destacou o
presidente do TJMG, desembargador
Pedro Bitencourt Marcondes, durante
apresentaçãoaosjuízescíveisrealizada
noFórumLafayette.Naocasião,ocor
regedorgeraldejustiça,desembargador
AntônioSérvulodosSantos,reafirmouo
seu alinhamento comaPresidência na
buscapeloaprimoramentodaJustiça.

Emconversacomosmagistrados,
opresidentereafirmouqueofocodesua
gestãoéaPrimeiraInstância.“APrimei
ra Instância é a porta de entrada, temos 
que canalizar os recursos e esforços
aqui”,disse.Elefalouaindadaimportân
ciadeomagistradosermaisatuantena
gestãodavara.“Ojuizprecisaserges
tor”,afirmou.

Duranteaanálisedasvaras,técnicosdaempre
saEloGroup,consultoriacontratadapeloCNJparaa
execução do estudo, levantaram informações sobre 

Nas artes marciais orientais, como o caratê, o 
judôeokung fu, à medida que o treinamento avança e 
opraticanteadquiremaisexperiência,afaixautilizada
na cintura para amarrar o quimono vai sendo subs
tituída. Iniciase com a faixa
branca, passase por outras 
cores, como a amarela, a ver
de,echegaseàfaixapreta,
omaisaltograudeexperiên
cianapráticadaluta.

A atividade judiciária
não é uma luta, mas os sím
bolos da experiên cia adqui
rida nas artes mar ciais, as 
faixas, estão aju dando na 
cons trução de um estudo ino
vadornoJudiciáriobrasileiro.
O trabalho foi proposto pelo 
ConselhoNacionaldeJustiça
(CNJ)efinanciadopeloBan
coMundial.

O objetivo é realizar
uma análise nas unidades
judiciáriasdaJustiçacomum.Paratanto,foramesco
lhidos três tribunais estaduais do país, de pequeno, 
médioegrandeporte,entreelesoTribunaldeJustiça

INSTITUCIONAL

distribuiçãoprocessual,acervo,baixasrealizadas,for
çade trabalho (magistradoseservidores), condições
de trabalho (espaço, mobiliário, equipamento, siste
ma),entreoutrosaspectos.Ostécnicostambémvisi
taramalgumasvaraseconversaramcommagistrados
eservidores.

Comosdadostabulados,as35varascíveisfo
ramdivididasemtrêsgrupos:asvaras“faixabranca”,
comaltataxadecongestionamentoprocessualebaixa
produtividade; as “faixa verde”, com alta taxa de con
gestionamentoealtataxadeprodutividade;eas“faixa
preta”,combaixataxadecongestionamentoealtataxa
deprodutividade.

Oestudoreveloualgumascaracterísticasseme
lhantes entre as varas do mesmo grupo. Nas “faixa
preta”, por exemplo, observase a existência de meto
dologiadetrabalho,grandeinteraçãoentreogabinete
ea secretariaegestãoeficientedomagistradoedo
escrivão,entreoutras.Algumasdessasqualidadesnão
são observadas nas varas “faixa verde”, e poucas são 
encontradasnas“faixabranca”.

A ideia do estudo é analisar e aplicar nas de
mais varas as boas práticas encontradas nas varas
“faixa preta”. Outra frente de atuação será o reforço
notreinamentodemagistradoseservidores,alémda
implantaçãodeestratégiasparabaixadeacervoedo
reconhecimentodasunidadesmaisesforçadas.

“Oobjetivonãoécompararosjuízes,esimasvaras”,destacouopresidentedoTJMG,desembargadorPedroBitencourt,duranteaapresentaçãodoestudonoFórumLafayette
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DIADOSPAIS

Destinos traçados O valor de um pai

O suposto pai da criança faleceu, por isso o avô
paterno é chamado ao Centro de Reconhecimento de 
Paternidade(CRP)doTribunaldeJustiçadeMinasGe
rais(TJMG)paraqueoexamedeDNAsejafeito,afim
deconfirmarseojovemfalecidoépaidacriança,como
alega amãe. Dias depois de comparecer ao local, o
avôpaternoretorna.Estáapreensivo,poiscarregauma
dúvidacomele,portodaavida:eleémesmoopaido
rapazquefaleceu?Duvidavadafidelidadedaesposa,
tambémjáfalecida,masnãoqueriaexporsuadescon
fiançaparaninguém.

Háaíumproblema.EseoexamedeDNAderne
gativo?Issonãodescartaráapossibilidadedeojovem
mortoseropaidacriança.Oavôéorientadoaaguar
dar.Seotesteformesmonegativo,umasoluçãoserá
encontrada.Nodiadoresultado,oavôentranasalade
audiênciaangustiado.Paraafelicidadedele,noentanto,
otestedápositivo.Estãoconfirmadas,assim,deuma
sóvez,asduaspaternidades:eleédefatoopaidora
pazfalecido,queporsuavezéopaidaquelacriançana

sala.Naquele instante, oavô chora, pedindo, emvoz
alta,desculpasàesposamorta,porterdesconfiadoda
fidelidadedela,edeclarandoquesempreamouprofun
damenteofilho,apesardadesconfiança.

A juíza Paula Murça Machado Rocha Moura, da
VaradeRegistrosPúblicos,testemunhouahistóriare
latada acima, uma das mais emocionantes audiências 
quepresenciouatéhojenoCRP,doqualéresponsável.
“OCRPrealizaumtrabalhohumano.Oqueéfeitoali
é, sobretudo, um acolhimento das partes”, avalia a ma
gistrada.Oespaço,nacapital, foicriadoparaatender
aoprogramaPaiPresentedoTJMG.Ali,sãoatendidas
mães que desejam obter o reconhecimento da paterni
dadedeseusfilhosoufilhosjáadultosquebuscamo
reconhecimentopelosseuspais.OCRPiniciaoproce
dimentoextrajudicialdeaveriguaçãodepaternidadee,
sepreciso,osexamesdeDNAserão realizados,gra
tuitamente.Quandoháoreconhecimento,jáépossível
tratar da pensão alimentícia e das visitas, se for esse o 
desejodaspartes.

De alguma maneira, as audiências no CRP são
sempre carregadas de emoção. Muitos destinos são
traçadosali,emuitasmágoaseverdadesvêmàtona
diantedosresultadosdeDNA.Porisso,osprofissionais
que atuam no espaço colecionam audiências marcadas 
pelograudeemotividade.Háocaso,porexemplo,de
umcasalqueprocurouoCRPparaotestedeDNA,em
bora o homem e a mulher estivessem casados havia 11 
anos.Eleafirmavaqueofilhonãoeradele,desdeomo
mentoemqueaesposaengravidou,chegandoaquerer
expulsáladecasaquandoelaanunciouagravidez.O
motivo era o fato de ele ter escondido da esposa que 
haviafeitoumavasectomia,anosantesdocasamento.

No dia da audiência para saber o resultado do DNA, 
omaridochegoutristeecabisbaixo,poistinhacerteza
de queo teste daria negativo, o que selaria o fimde
seu relacionamento. A esposa, contudo, permanecia
confiante, pois estava certa quanto à paternidade da
criança.Foiquandoaconciliadorarevelouoresultado:
positivo.Omaridoficouatônitoeexultante,enquantoa
esposa semostrava visivelmentemagoada pela des
confiança. Entre lágrimas e pedidos de desculpas à
mulher,elebeijouafilhaeagradeceupublicamentea

Deus, por ter permitido que ele fosse pai, “àquela altura 
davida”econtratodasasexpectativas.

Mensalmente,tendocomobaseoanode2014,o
CRPfazcercade540atendimentos,esãoassinados
190termosdereconhecimentodepaternidadeemmé
dia.Cercade70%dosexamesdeDNAdãopositivo,
em um universo de aproximadamente 80 testes men
sais.Comaconfirmaçãodapaternidade,osnomesdo
pai e dos avós paternos podem ser incluídos na certidão 
denascimentodofilho.“Oreconhecimentodapaterni
dadebiológicaéfundamental,poisrepresentaahistó
riadapessoa.Aindaquedepoisacriançatenhaoutro
pai socioafetivo, a verdade biológica é registrada ali,
naquelepapel,eelaé inquestionável”,declaraa juíza
PaulaMurça.Segundoamagistrada,hácasosemque
ocompanheirodamãefazoregistrodofilhodela,mas,
terminado o relacionamento, o homem declara não ser 
o pai da criança e manifesta o desejo de tirar o nome 
doregistro. “Averdadebiológica,noentanto,não tem
volta”,acrescenta.

 

Em uma tarde de julho, havia sete audiências mar
cadasnoCRPparadivulgaçãoderesultadosdeexames
deDNA–cincodelespositivos.Outros tantosatendi
mentosseriamfeitos.Aspartesvãochegando,identifi
candoseesentandosenascadeiras,ladoalado.Em
umaponta,umamulhercomumamenininhadedezme
sesnocolo.Acriançaseguraumbalãorosanamãoedá
gritinhos,alheiaaoqueaconteceàsuavolta.Naoutra
ponta,váriascadeirasdepois,osupostopaidacriança.
Devezemquando,orapazolhadesoslaioparaape
quena, quem sabe tentando se reconhecer nela, mas 
nãoseaproximaemnenhummomento.

Dentro de uma das salas de audiência, um pai de 
cercade50anoseumfilhode23.Oresultadodotes
tedepaternidadeépositivo,eaconciliadorapergunta:
“Qualéoseusentimentoagora”?Opai responde: “A
gente fica feliz. Já havia essa desconfiança, mas na
épocaeunão tinha recursospara fazeroexame,ea
vidaacaboumefazendoperdercontatocomomenino”.
Há14anoselesnãoseviam,eojovempermanececa
ladoecontido,masdepoisdiz:“Eutinhacertezadisso”.
Começam a ler o termo de reconhecimento de paterni
dadequeirãoassinar.Têmosmesmosolhos,amesma

O nome do pai na certidão amplia
 a possibilidade de convivência 
entreogenitoreofilho

DanieleHostalácio

Emoção marca audiências 
de reconhecimento de paternidade
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bocae,derepente,percebesequefazemexatamente
omesmogesto:ambosapoiamacabeçacomamãoes
querdaecoçamafronte,enquantoleemodocumento.

Nãosetrata,paraorapaz,deumsimplespedaço
depapel.Épartedahistóriadelequeéalireconstituída.
Issotalvezexpliqueamudezdorapaz,queseapresenta
entretristeealegre.Podeserqueojovemsepergun
te,nessemomento:seaquelapaternidadetivessesido
confirmadaquandoeleaindaeracriança,seráqueteria
tido a oportunidade de conviver nos últimos anos com o 
genitor?QuantosDiasdosPaisteriamsidomenosva
zios?Quantasalegriaselespoderiamtercomemorado
juntos?Quantos formulárioso jovem teriapreenchido,
aolongodavida,naqualonomedopainãoteriaper
manecidoembranco?

Em outra sala, uma mãe de 15 anos com um meni
node9mesesnosbraços.Ojovempaifaleceue,por
isso,oexamedeDNAfoifeitopormeiodaavópaterna.
Comoémenordeidade,amãeestáacompanhadade
suagenitora.Otestedeupositivo,eaoouviroresultado
aadolescentedáumlargosorriso,poisafamíliapaterna
duvidavadaquelapaternidade.Obebênãoconhecerá
opai,masteráonomedeleeodosavóspaternosem
suacertidãodenascimento.Foigarantido,assim,odi
reitodomeninoàsorigens,efoiabertaapossibilidade,
também,dequeeleconvivacomosparentesdogenitor.

Outra mãe adolescente ocupa uma sala de audiên
ciacomofilhode2meses.Elafez14anosemmaio.
Osupostopaitem19anoseumanamoradaqueestá
grávida.Oresultadoépositivo.Àconciliadora,eleafirma
que, embora não tenha mais contato com a mãe do me
nino,desejaserumpaipresente:pretendepassarfinais
de semana alternados com a criança, quando terminar o 
períododeamamentaçãoedeadaptação.Aspartesas
sinam o termo de reconhecimento de paternidade, onde 
jáconstaapensãoalimentíciaearegulamentaçãodas
visitas.Ojovempaicontaqueaindanãotevecoragem
depegarofilhonocolo.

Aguardandoavezdeserchamada,umamulherde
24anos,ao ladodopaidela.A jovemestáalicomum
bebêde4meses,aguardandoaconfirmaçãodotestede
paternidade.Ocompanheironãoestápresenteàaudiên
cia,naqualéanunciadoqueoresultadodeupositivo.En
quanto a mãe conversa com uma conciliadora, em uma 
saladeaudiência,oavôdacriançarelataqueajovemera
agredidaconstantementepelocompanheiro,queaaban
donougrávidadocaçulaecomduascriançaspequenas.

“Chegueiàcasadelaeestavamalihádias,semnada
paracomer.Pegueiminhafilhaemeusnetos,pagueialu
guéisecontasdeáguae luzatrasadoseos leveipara
aminhacasa”,diz,entristecido,recordandooestadoem
queosencontrou.“Euamantenhoagora.Enquantoeu
estivervivo,netinhomeunãopassaráfome.”Asdespe
sassãoaltaseeletempoucosrecursos.“Mas,meuDeus,
pode tercoisamelhornomundoqueajudarumfilho?”,
conclui,emocionado.Econfirma,assim,ovalordeumpai
navidadeumfilho. * Dados referentes a 2014
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Centro de Reconhecimento  
de Paternidade (CRP) *

• Atendimentos: Aproximadamente 550/mês

• Exames de DNA: Cerca de 80/mês

• Exames de DNA positivos: 73%doscasos

• Entrega de resultados:Cercade35diasem
casodepaisvivose45diasemcasodepais 
  falecidos 

• Termos de reconhecimento de paternidade: 
   Emmédia,190/mês

• Saiba mais:PortalTJMG>AçõeseProgramas> 
CentrodePaternidade

É no CRP que muitos pais pegam seus
filhos no colo pela primeira vez, depois de
confirmadaapaternidadepeloexamedeDNA

NoCRP,computadores,salasde
audiência e mesas de trabalho dividem 
espaço com brinquedos e crianças



AjuízaEvelineMendonçaFelixGonçalvescoordenou
os trabalhos que culminaram na implantação da 
audiência de custódia em Minas
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EntrevistajuízaEvelineMendonçaFelixGonçalves

No cotidiano, “flagrante” assinala o instante em 
que uma pessoa é apanhada em uma conduta de 
modo inegável. O vocábulo relaciona-se ao campo 
semântico do fogo e tem o sentido de “evidente, 
notório”. À luz do contraditório e da ampla defesa, 
porém, o flagrante não indica certeza, mas a pre
sença de indícios de que um crime está sendo ou 
foi cometido. Para a juíza auxiliar da Presidência 
Eveline Mendonça Felix Gonçalves, a audiência de 
custódia, implantada pelo Tribunal de Justiça minei
ro em julho, é mais um passo para tentar assegurar 
que todo cidadão detido em flagrante tenha seus 
direitos preservados e sua dignidade respeitada. 
“Esse é o maior ganho, tanto para as pessoas como 
para o Poder Judiciário”, afirma. A juíza graduou-se 
em direito pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora e é especialista em ciências jurídicas pela Uni
versidade de Lisboa, onde atualmente desenvolve 
pesquisa de mestrado com previsão de conclusão 
em 2016. Classificada em primeiro lugar no seu 
concurso público para a magistratura (1999/2000), 
iniciou a carreira no Juizado Especial de Belo Hori
zonte, tendo passado pelas comarcas de Corinto, 
Diamantina, Rio Vermelho e Contagem. Mineira de 
Juiz de Fora, é casada com um juiz natural de João 
Pessoa que atua no Poder Judiciário  da Paraíba e 
tem um filho de 11 anos. 

TJMG Informativo – O que é a audiência de custódia?
NoTJMG,aaudiênciadecustódia foi regulamentada
pelaResolução796/2015.Umadassuasorigenséo
PactodeSanJosédaCostaRica,tambémconhecido
pela denominação de Convenção Americana de Direi
tosHumanos.Esse tratado,assinadoem1969e rati
ficadopeloBrasil em1992, trata, entreoutros temas,
degarantiasedodireitoqueos indivíduospresosem
flagrantetêmdeseremapresentadosdeimediatoaum
juiz. Pela audiência de custódia, minimizamse even
tuaisirregularidades,poisépossívelverificar,emdata
próxima do fato que motivou a prisão, o estado físico 
dopresoeoutrosesclarecimentos.Comisso,previne
seotratamentodesumano,queconsistenapráticade
arbitrariedadesemaustratos.Esseprocedimentoéim
portante, especialmente, para que se avalie a adequa
ção da manutenção do encarceramento de uma pessoa 
duranteocursodainvestigaçãocriminaledeeventual
processojudicial.

Como funciona essa audiência?
A audiência de custódia é um projeto proposto pelo mi
nistro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ).Pormeiodela,apessoaseráapresentadaaum
juiznumprazodeaté24horasdomomentoemque
ocorreuaprisãoemflagrantepelaautoridadepolicial.
Não se trata de um julgamento prévio, nem de uma
análisedoméritodaacusaçãoquepoderáserimputada
àqueleindivíduo,masumexamedaregularidadedapri
são e da necessidade ou da ausência de necessidade 
demanutençãodadetenção.Nessaaudiência,julgase
não o fato em si, mas são avaliadas as circunstâncias 
em que se deu a prisão e examinamse as condições 
particularesdaqueleindivíduo.Inicialmente,asaudiên
ciasdecustódiaserãorealizadasnoFórumLafayette,
emBeloHorizonte,mas elas deverão ser estendidas
para as demais comarcas. A Central de Flagrantes
(Ceflag),quehojeprocessaosautosdeprisãoemfla
grante,continuaráfuncionando,mascomaobrigatória
apresentaçãodospresos.

Que vantagens esse novo modelo introduz?
Com a audiência de custódia, o juiz tem a possibili

Manuela Ribeiro

dadede verificar, pouco tempoapóso ocorrido, se o
preso pode responder ao eventual processo em liber
dade,seomagistradodeveaplicarmedidascautelares,
comoaexigênciadecomparecimento regularperante
umaequipemultidisciplinar ou o uso de tornozeleiras
eletrônicas,ousepodehaverrelaxamentodoflagran
te.Assim, seumapessoa for presaemflagrante, ela
será ouvida por um magistrado, com o acompanha
mento daDefensoria Pública e doMinistério Público.
Opresopoderá,alémdisso,acionarumadvogadode
sua confiança se desejar. Dessa forma, garantese o
atendimento imediato e o encaminhamento individuali
zado, coma identificação de peculiaridades que pos
sam subsidiar a definição de providências judiciais e 
administrativas.

Em relação à Justiça, quais as expectativas da  
senhora? 
DesejoumJudiciárioeficiente,modernoemaispróximo
docidadão.MinhaexpectativaéqueoacessoàJustiça
sejareale,portanto,queelesejasinônimodegarantia
a decisões céleres e justas, e não apenas de possibi
lidadedeingresso,semperspectivadesoluçãoreale
rápidadosconflitos.

          Audiência de custódia: ganho  
              para o Judiciário e para o cidadão



RecontarahistóriadoJudiciáriomineiroe,pormeio
dela, revelar detalhes dos costumes e do desenvolvi
mentodeumpovo.Diariamente,aequipedaMemória
doJudiciárioMineiro(Mejud)sededicaaessatarefa,
fazendoaminuciosaedelicadaleituradedocumentos
antigospertencentesaseuacervo.Otrabalhoestálon
gedesersimpleseexigiu,aolongodosanos,oaperfei
çoamento das técnicas de leitura e a busca por um co
nhecimentocrescentedapaleografia.Essaciência,que
temcomoobjetooestudodasescritasantigas, com
preendeoatodedecifrartextosnosquaisaortografia,
acaligrafia,asformasdetratamentoeaestruturasão
bemdiferentesdasusadasnosdiasatuais.

No acervo da Mejud, atualmente sob a superinten
dênciadodesembargadorLúcioUrbano,estãodocu
mentos que remontam ao período colonial e que per
mitem,comsualeituraecomocruzamentodedados
obtidos em outros documentos, recuperar dados sobre 
oiníciodaJustiçanoEstado.Aospoucos,comonum
quebracabeça com suas múltiplas peças, cada peda
cinho vai se juntando ao todo para revelar partes pre
ciosasdahistória,quepermitemodiálogodopassado
comopresente.“Lemosmuitoslivrossobrepaleografia,
consultamos sites e, aos poucos, fomos aperfeiçoando 

nosso conhecimento até nos acostumarmos com o vo
cabulárioecomaortografia”,explicaaagentejudiciária
daMejudRosaneViannaSoares.Muitasvezes,aleitu
radealgumaspáginaslevaváriassemanas.

O trabalho com os manuscritos é feito sistematica
mentenaMejuddesde2003.Apartirdaconsultaaos
documentos,aospoucosforamsendodescobertosvá
riosdadossobreosurgimentodascomarcas,osperso
nagensdaJustiçaeaevoluçãodoJudiciárionoEsta
do.“Ovocabulárioédifícil,comumportuguêsarcaicoe
tambémjurídico.Descobrimos,porexemplo,quevárias
coisaseramescritasdeformaabreviada”,dizRosane.

Leitura de manuscritos ajuda a recontar 
 a história da Justiça

Maisdoque resgatarahistória,osdadosapura
dos pela Mejud respondem a inúmeras solicitações fei
tasdiariamenteporsetoresvariadosdoTribunaldeJus
tiçadeMinasGerais (TJMG),pormagistradosepes
quisadores. “As pesquisas são demoradas e profun
das.Assim,osresultadosnãopodemserobtidosdefor
ma imediata, porque demandam um trabalho cuidado
so”,lembraaassessoradaMejud,AndréaVanêssada 
CostaVal.

Os dados inéditos têm sido fonte para diversas pu
blicações.Alémdasnotashistóricas,editadasperiodi
camente, a Mejud se prepara para a publicação, até o 
fimdoano,deumlivrosobreascomarcasmineiras,edi
tado em três volumes, com informações apuradas em 
estudosrealizadosnosúltimosseisanos.

O vocabulário é difícil, 
com um português 
arcaico e também 
jurídico
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Muitosmanuscritosapresentamortografia,caligrafia,formasdetratamentoeestruturabemdiferentesdasusadasnosdiasatuais
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AagentejudiciáriaRosaneViannaSoareseosupe
rintendentedaMejud,desembargadorLúcioUrbano.
Segundoaservidora,a leituradealgumaspáginas
dedocumentosantigospodelevarváriassemanas

FrancisRose

Dados inéditos
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Faça a Coisa Certa

Através da janela

Juiz Átila Andrade de Castro

Dirigido pelo cineasta norteamericano
Spike Lee, Faça a Coisa Certa retrata a 
periferia pobredeNovaYorkeos conflitos
raciais e étnicos de seus moradores, enfa
tizandoa relaçãoentreuma família italiana
proprietáriadeumapizzariano locale sua
conturbada relação com a clientela predo
minantemente negra, que também vive em
frequente atrito com comerciantes orientais 
naregião.

Abusandode coresquentes, a obra faz
umametáforanãoapenasdocalorqueas
solaaregião,mas,sobretudo,daexplosiva
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Emagosto,oCineclubeTJbrindaopúblicocomaexibiçãodofilmenorteamericano Faça a 
Coisa Certa,de1989,dirigidoporSpikeLee.Aexibiçãoacontecenodia27,às19h,noauditó
riodoanexo2daUnidadeGoiás(ruaGoiás,253).Confira,abaixo,resenhadofilme.

GALERIAFóRUMLAFAYETTE

Nada mais oportuno que a vizinhança da
primavera para emoldurar a exposição Visões 
através da janela: a paisagem dentro de casa, 
da fotógrafa,desenhistaepintoraNinadeSou
zaLima.Compostadequinzequadroscujavisa
da inventivarenovaumadasmaisconsagradas
tradições da arte pictórica, a mostra enche de 
floresagaleriadoEspaçoCulturalFórumLafa
yette,de12deagostoa24desetembro.Avisi
tação é gratuita e estará aberta de segunda a
sextafeira,excetoferiados,das8hàs18h.

Adotandocomotécnicasoguacheeoóleo,
a artista apresenta pinturas commotivos florais
que não se comprometem com um naturalismo 
estritoedialogamtantocomaconvençãodana
turezamortacomocomasartesdecorativaseas
exploraçõesgeométricasecromáticaspotencia
lizadasnoséculoXX.Ostrabalhosforamelabo
rados entre 2009 e 2015 e pertencem a duas
séries distintas, construídas em torno dos eixos 
floresejanelas.

Sembuscarcaracterísticasregionalistas,an
tes mantendo uma relação de parentesco com a 
produção de criadores como a norteamericana 
GeorgiaO’Keeffe(18871986)eoaustríacoGus
tavKlimt(18821918),aobradeNinaSouzaLi
ma fala profundamente ao sentimento de mineiri
dade, sem deixar de suscitar outras referências, 
comoasiluminurasmedievaiseastelasdeVin
centvanGogh,PaulCézanneeEmilNolde.

Ofilme,de1989,éumíconedocinemapoliticamenteengajado

“Foradaartenãohá salvação”, defendeaartista, que, comoeducadora, procuraensinar aosalunosantesde
tudoaleromundo.ParaNina,háumcódigodalinguagemvisualqueéprecisodominar,masofundamentalresidena
generosidadeparacontemplar,dedicarseàtarefaderealizarumaobra,aprenderatrabalharomaterialqueseadota,
tomarotemponecessário.

relaçãoentreosdiversosgruposquehabi
tam aquele subúrbio e dos problemas que 
ainda se reproduzem com relativa e incô
moda frequência, como mostram os recen
tesconflitos raciaisentrenegrosepoliciais
brancosnosEstadosUnidos.

Lançadohá25anos,Faça a Coisa Certa 
tornouse um ícone do cinema politicamente 
engajado, fazendo uso de tons ao mesmo
tempocômicose trágicosparadenunciaro
preconceito racial, a intolerância, a xenofo
bia e a complexa teia que envolve a convi
vênciahumana.


