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EXMO. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO  

 

 

 

 

 

 

A AMAERJ – ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 40.422.305/0001-06, 

com sede na Rua Dom Manuel, nº 29, sala 104, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20010-090, 

representada por seu Presidente abaixo assinado, vem requerer o que se segue.  

Em 10/04/2019, a AMAERJ formulou requerimento ao e. Tribunal de Justiça, no qual 

solicitou a criação de “Programa de Residência Jurídica” no âmbito do TJERJ, com o intuito de 

promover a melhora do serviço público prestado por seus associados e proporcionar-lhes melhor 

estrutura de apoio.  

Referido requerimento teve arrimo no fato de que a implantação do processo eletrônico 

gerou acúmulo de funções no chamado “Gabinete do Juízo” e aumentou significativamente o 

número de conclusões mensais. Diante de tais argumentos, imperiosa a adoção de medidas que 

busquem reforçar quantitativa e qualitativamente a atividade jurisdicional.  

Ademais, a contratação de servidores encontra obstáculos orçamentários no Estado do Rio 

de Janeiro e a implementação de programas de residência jurídica vem sendo realizada por outras 

instituições, com o objetivo de obter ganhos de produtividade e eficiência no serviço. A título de 

exemplo, têm-se os Tribunais de Justiça do Amazonas e Tocantins, bem como a Procuradoria 
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Geral do Estado do Rio de Janeiro, as Procuradorias Gerais dos Municípios do Rio de Janeiro e de 

Niterói e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.  

Ocorre que o pedido formulado em 2019 pela AMAERJ ao Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro foi redirecionado à Escola da Magistratura (EMERJ), sob o fundamento de que 

a Residência Jurídica seria de atribuição da referida unidade acadêmica, pois consistiria em um 

nível de especialização/pós-graduação.  

No entanto, em 19/03/2021, adveio parecer da Diretoria de Ensino da Escola da 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, no qual se opinou pela implantação do Programa de 

Residência Jurídica vinculado à Escola de Administração Judiciária (ESAJ) por entender que o 

programa guardaria possíveis incompatibilidades com o projeto didático-pedagógico daquela 

Instituição, entendimento que foi acolhido pela Diretoria Geral da EMERJ.  

Diante de todo o exposto, mantendo-se os fundamentos adotados na inicial do processo 

administrativo SEI nº 2021.0623231 (cópia em anexo), a AMAERJ requer, nessa 

oportunidade, a implantação de “Programa de Residência Jurídica” no âmbito do e. 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por meio da Escola de Administração 

Judiciária.  

À oportunidade, renovo votos de elevada estima e consideração. 

Nestes termos, 

P. deferimento. 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2021. 

 

Felipe Carvalho Gonçalves da Silva 

Presidente da AMAERJ 
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