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EXMA. SRA. DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO JUDICIÁRIA DE 

ARTICULAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - COJES 

 

 

 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 

AMAERJ, 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 restabelecimento do programa 

Turma Recursal Simulada, pelos motivos que passa a expor.  

O programa é desenvolvido desde 2012, em parceria com o TJ-RJ e a COJES, e tem como 

objetivo aproximar a sociedade do Poder Judiciário. Em razão do estado de pandemia decorrente 

da propagação do COVID-19, com a suspensão das atividades presenciais, o evento precisou ser 

interrompido.  

A sessão simulada busca oferecer aos universitários a oportunidade de vivenciar a 

experiência no Judiciário, além de pôr em prática o conhecimento teórico, técnicas de retórica, 

persuasão, adequação do fato à norma, postulação em juízo e sustentação oral. 

Os alunos do curso de Direito são selecionados pelas universidades interessadas, e 

recebem, com antecedência, processos já findos – sem os nomes verdadeiros das partes – e 

defendem seus “clientes”, atuando como advogados. Em seguida, os magistrados julgam os casos, 

realizando análise da melhor postulação e fundamentação jurídica.  
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Os juízes Eric Scapim Cunha Brandão, Eunice Bitencourt Haddad, Antônio Aurélio Abi 

Ramia Duarte, Keyla Blanc de Cnop e Ricardo Lafayette Campos, Simone Rolim e Paulo Jangutta 

demonstram interesse em participar, virtualmente, da Turma Recursal Simulada.  

Sem prejuízo de eventuais universidades que queiram aderir ao programa, a Faculdade 

Metropolitana São Carlos – Campus Bom Jesus do Itabapoana, a Faculdade Santo Antônio de 

Pádua e a Universidade Estácio de Sá – Campus Niterói e a Faculdade Univértix – Três Rios, 

demonstraram interesse em participar do evento de forma remota, selecionando os alunos e 

trabalhando os processos em sala de aula. 

Por tais motivos, e considerando a importância do programa, a AMAERJ requer a 

continuidade da “Turma Recursal Simulada”, em formato virtual.  

À oportunidade, renovo votos de elevada estima e consideração. 

 

Nestes termos, 

P. deferimento. 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2021. 

 

Felipe Carvalho Gonçalves da Silva 

Presidente da AMAERJ 
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