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Ata da reunião de apresentação do novo projeto do Júri 16.8.18 

 
Presentes: Andre Ricardo Godoy; Camila de Assis; Chiavelli Falavigno; 
Damilton Oliveira; David Luiz Pereira Berlandi; Enzo Vasquez Casavola 
Fachini; Evanete Caldas Gomes Lyra; Guilherme Madi; Henrique Zelante; José 
Carlos Abissamra Filho; Jovacy Peter Filho; Marcelo Egreja Papa; Marcelo 
Feller; Maria Paula Daltro Lopes; Marina Dias; Murilo Francisco; Nahla Ibrahim 
Barbosa; Natália Di Maio; Nicolau da Rocha Cavalcanti; Renata Amorim; 
Rivaldo J. Silva; Ronan Bonelho; Tomas Aribe; Vivian Calderoni. 
 
 

 
 
Na reunião realizada com a presença das pessoas acima mencionadas, após a 
apresentação de todos, o coordenador Guilherme Madi fez uma breve 
exposição sobre o histórico do projeto e atual configuração.  
 
De acordo com o novo plano de trabalho, o IDDD irá receber até 7 nomeações 
por mês: uma em Osasco e mais 6 nas Varas do Júri da Capital. Em Osasco a 
nomeação poderá ocorrer na fase do art. 422 ou já para a plenária do júri. Já nas 
Varas da Capital, como regra, as nomeações ocorrerão desde o primeiro 
momento do processo (resposta a acusação).  A maior parte das nomeações - ou 
quase a totalidade neste momento – serão nas 2ª e 5ª Varas do Júri, onde, 
atualmente, a defensoria não atua. Em todos os casos, a partir da nomeação, 
nossa responsabilidade é por exercer uma defesa de excelência em todo o 
processo, até o seu trânsito em julgado.  
 
Todos os associados que quiserem participar do projeto devem manifestar-se 
nesse sentido (juri@iddd.org.br). A partir daí faremos uma organização em 
grupos. Serão nove grupos, cada qual com um coordenador que ficará 
responsável tanto pela indicação das nomeações, como também por garantir a 
excelência da atuação de todos os associados do seu grupo, devendo, 
periodicamente, desenvolver atividades voltadas a discussões de casos e 
orientação da atuação de todos do grupo. 
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Os Coordenadores de cada um dos grupos são: Francisco Bernardes Jr. (Kiko), 
Guilherme Madi, Fabio Tofic Simatob, Marcelo Feller, José Carlos Abissamra, 
Hugo Leonardo, Thiago Anastácio, Marina Coelho, Augusto de Arruda 
Botelho. 
 
As nomeações para esta nova etapa deverão ocorrer a partir de setembro ou 
outubro, dependendo da data de assinatura do termo com a Defensoria. 
A cartilha do projeto será reformulada em função das alterações. 
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