
"O Anuário representa uma grande ferramenta de 
democratização do Poder Judiciário, aproximando os 
magistrados de seus jurisdicionados", declarou o conselheiro  
do CNJ, Marcelo Nobre (à esquerda na foto), ao lado do 
advogado Antonio Corrêa Meyer, advogado Paulo Lucon, de 
Carlos José Santos da Silva e da advogada Patrícia Rios.



O advogado Manuel Alceu Affonso Ferreira prestigia o 
lançamento.



"O Anuário integra a comunidade. Não há publicação 
semelhante, seja pela originalidade, seja pelo conteúdo", 
elogiou Cláudio Caldeira, desembargador que acaba de se 
aposentar do TJ-SP.



Os presidentes: Walter de Almeida Guilherme (TRE-SP), José 
Roberto Bedran (TJ-SP), Nelson Calandra  (AMB) e Ricardo 
Lewandowski (TSE) prestigiaram o evento na última sexta-feira 
(21/10), em São Paulo.



“A nova edição do Anuário é uma demonstração de que 
houve um choque de gestão no TJ-SP, é uma demonstração 
de que estamos arrancando”, disse o presidente da Apamagis, 
desembargador Paulo Dimas (à esquerda na foto).



No Salão dos Passos Perdidos, posam  para a foto o advogado 
Antonio Corrêa Meyer, o presidente José Roberto Bedran ao 
lado do ministro Dias Toffoli. À direita do ministro, o advogado 
Rui Fragoso e o desembargador Afonso Celso de Andrade 
Marques.



Os convidados aguardam o início das homenagens aos 
desembargadores e ministros paulistas do Judiciário.



O desembargador Marco Antonio Marques da Silva (à 
esquerda) ao lado da secretária de Justiça de São Paulo, Eloísa 
de Sousa Arruda, e do advogado Nelson de Oliveira.



Convidados assistem ao vídeo sobre a história da Corte 
paulista, produzido pela assessoria de imprensa do TJ-SP.



"O Anuário é a principal fonte de informação da classe jurídica 
com relação à identidade do Judiciário brasileiro, e, no caso, 
do paulista, é de suma importância a forma como o trabalho 
vem sendo desenvolvido", declarou durante o lançamento o 
presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, ao lado da 
sua mulher Yara Lewandowski.



Ao fundo, o desembargador Carlos Teixeira Leite, presidente 
da Comissão de Imprensa e Comunicação do TJ paulista. No 
destaque, o presidente da Seção de Direito Privado, 
desembargador Maia da Cunha (à esquerda) e o 
desembargador Ciro Campos, presidente da Seção de Direito 
Criminal.



O presidente do Supremo, ministro Cezar Peluso, ressaltou, 
durante discurso, a importância de uma publicação refletir o 
tribunal que já foi o principal do país e que hoje caminha para 
retomar esta posição novamente.



Em 2012, o número de processos julgados deve ser maior do 
que os que ingressarão, afirmou o presidente José Roberto 
Bedran em seu discurso.



Lançamento do Anuário de Justiça São Paulo, na última 
sexta-feira, no TJ paulista.



Convidados folheiam o Anuário.



Ministro Massami Uyeda conversa com o presidente José 
Roberto Bedran.



O diretor executivo do Anuário, Maurício Cardoso, ao lado do
presidente Cezar Peluso e do desembargador Claudio 
Caldeira.



Ministro Dias Toffoli e o diretor da ConJur Márcio Chaer com a 
equipe do Jurídico do Bradesco.



O secretário-geral da OAB-SP, Braz Martins Neto, ao lado do 
criminalista Alberto Zacharias Toron (no centro na foto).


