
A desembargadora Cristina Tereza Gaulia foi a palestrante convidada da 
17ª edição do projeto “Café com Conhecimento”, realizada nesta quarta-
feira, dia 20, no Salão dos Magistrados da Biblioteca do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio. A magistrada falou sobre o tema “Projetos de acesso à 
Justiça do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro”. Dentre esses 
projetos desenvolvidos, a desembargadora destacou a Justiça Itinerante, 
os casamentos comunitários e o Justiça Cidadã. 

Durante a palestra para cerca de 50 servidores e convidados, a 
desembargadora explicou que o acesso à Justiça e à cidadania só acontece 
depois que a população consegue chegar até o Judiciário. “Hoje, o 
Tribunal do Rio é o único do Brasil a ter políticas públicas judiciais 
institucionalizadas. A Justiça Itinerante é o carro chefe dessa mudança de 
paradigma porque leva até a população o acesso ao Judiciário e, por 
consequência, à cidadania”, enfatiza. 

Atualmente, o ônibus da Justiça Itinerante atende 18 localidades do 
Estado do Rio de forma fixa, semanalmente, dando continuidade ao 
trabalho desenvolvido em cada região. O projeto também está presente 
em cinco comunidades carentes da capital, como a Favela da Maré. Os 
casos mais frequentes atendidos nos ônibus são questões de família, 
direitos do consumidor, registros civis para crianças e adultos sem 
certidão de nascimento, e de conciliação, como briga entre vizinhos. 

Para a desembargadora, essa é uma oportunidade de aprendizado 
também para magistrados e servidores, que devem sair da zona de 
conforto e ir ao encontro da população para ouvir suas necessidades. 
“Quando colocam juízes, servidores, promotores e defensores em contato 
direto com as pessoas no seu ambiente natural de domicílio e de trabalho, 
os próprios funcionários do Judiciário acabam também aprendendo 
alguma coisa sobre a vida diária dessas pessoas e então vão passar a fazer 
uma justiça melhor”, opina. 
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