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CATEGORIA: MÍDIA IMPRESSA 

NOME: VEÍCULO: TRABALHO: 

Chico Otávio O Globo Reportagem ‘Arquivamentos em massa, homicídios impunes no país’ - trata do 
arquivamento em massa dos inquéritos de homicídio no Brasil 

Solange dos Anjos 
Azevedo 
 

Revista Istoé 
 

Reportagem ‘A vida depois do aborto’ mostra como vivem mulheres que 
interromperam gestações de fetos sem cérebro. 

Renata Mariz  
 

Correio Braziliense 
 

 ‘Quatro facetas incômodas, mas totalmente reais do envelhecimento inexorável 
da população brasileira foram descritas na série em questão: abandono, 
violência, exploração e exclusão’ 

CATEGORIA: TELEJORNALISMO 

Frederico Neves e 
equipe 
 

TV Globo 
 

Quadro ‘O Conciliador’, exibido pelo programa ‘Fantástico’ 
 

Dione Tiago e equipe TV Justiça Programa ‘Via Legal’ especial sobre os 10 anos dos Juizados Especiais 
Federais 

Bruno Gontijo e equipe TV Justiça Programa ‘Via Justiça’ sobre o Judiciário e a Copa do Mundo de 2014. 

CATEGORIA: RADIOJORNALISMO 

Nilo Bairros Rádio Senado  ‘Novo Código de Processo Penal – a Justiça mais perto do cidadão’ 



Ricardo Ueliton Araújo Rádio Nacional 
Série de cinco reportagens sobre a situação das unidades de internação de 
jovens em conflito com a lei. 

Rodrigo Lira e Letícia 
Cardoso 

Rádio CBN  ‘Adoção. Mais que um gesto de amor’ 

CATEGORIA: FOTOJORNALISMO 

Domingos Peixoto O Globo  '21 tiros na Justiça’ 

Iano Andrade Correio Braziliense  ‘Regalias de um padre pedófilo’ 

Sérgio Marques O Globo  ‘No Brasil, 4,8 mil aguardam adoção’ 

CATEGORIA: MÍDIA REGIONAL 

Diego Abreu e equipe Correio Braziliense  ‘Nova lei põe 100 mil presos em liberdade’ 

Alana Oliveira TV Cultura Maringá  ‘Justiça Móvel de Trânsito’ 

Marcionila Teixeira 
 Diário de 
Pernambuco  ‘A vida não é uma questão de escolha’ 

CATEGORIA: WEBJORNALISMO 

Solange dos Anjos 
Azevedo 

IstoÉ Online  ‘Prisão perpétua à brasileira’ 



Thiago Reis Corte  G1  ‘Cadastro nacional completa três anos com mais de 3 mil adoções’ 

Daniel Pinheiro Favero Terra Network  ‘Presos ocupam menos da metade das vagas de trabalho disponíveis’ 

CATEGORIA: MÍDIA DAS ASSESSORIAS DAS ASSOCIAÇÕES FILIADAS 

Rômulo Cardoso 
Revista Novos 
Rumos 

Destaca a cobertura feita no encontro paranaense dos magistrados que atuam 
na área criminal. 

Jacqueline Barros Heluy 
 

Informativo Dia a 
Dia 
 

Reportagem ‘A difícil missão de distribuir Justiça’, aborda as condições de 
insegurança em que juízes de várias Comarcas do Maranhão trabalham com 
relatos pessoas de situações de perigo que alguns magistrados enfrentam 
dentro dos Fóruns. 

Marcia Amy de Oliveira 
 

A voz do Magistrado 
 

A matéria ‘Atuação do Judiciário na garantia do Direito à saúde’, destaca o 
papel do Judiciário nas questões referentes à saúde. 

CATEGORIA: ESPECIAL PATRÍCIA ACIOLI 

Tyndaro Menezes TV Globo  Como foi planejado e o envolvimento de policiais no crime. 

Renata Mariz e Ana Elisa 
Santana 

Correio Braziliense 
 

Matéria exclusiva sobre as armas depositadas em fóruns de Justiça. Isso por 
conta do crime em Realengo, e o debate sobre desarmamento. 

Ronaldo de Oliveira 
 

Correio Braziliense 
 

Série de reportagens ‘Crimes de farda’, que mostra as histórias de pessoas 
mortas em supostos confrontos com policiais, e o drama de seus familiares.  

 


