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IVONE FERREIRA CAETANO

Ivone Ferreira Caetano, brasileira, casada, nascida em 1944, cresceu no bairro de
Laranjeiras
Rio
de
Janeiro.
Eleita, recentemente, como membro do Conselho Curador da Fundação Miguel de
Cervantes de Apoio à Pesquisa e à Leitura da Biblioteca Nacional, Ivone iniciou em 1962
suas atividades profissionais formalmente, ingressando no Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, ali trabalhando até 1996. Entre 1965 e 1972 exerceu suas
atividades laborativas na Secretaria de Finanças e, por volta de 1967, no Banco Boa
Vista,
sempre
na
função
de
digitadora.
Em 1971, ingressou na Faculdade Estácio de Sá, formando-se em Direito em 1975, tendo
exercido
a
advocacia
de
1975
até
1992.
Através de concurso público, ingressou, em 1993, no Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, no cargo de Comissário de Justiça. Em 1994, logrou aprovação em
concurso para Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No
ano de 2004, Ivone toma posse como titular da Vara da Infância, Juventude e do Idoso
da
Comarca
da
Capital.
Destes 18 anos em que exerce a Magistratura, grande parte foram dedicados à
competência da Infância e Juventude. Além da dedicação à atividade judicante de
enorme demanda que envolve esta matéria, elaborou e implementou diversos projetos
voltados para esse segmento. Há que se ressaltar sua atuação no PROJUST - Projeto de
Justiça Terapêutica na Comarca de São João do Meriti, para o enfrentamento à questão
das drogas, tendo como público-alvo adolescentes, dependentes químicos, auxiliandoos no resgate à cidadania, não só através do tratamento técnico adequado mas também
do retorno à vivência escolar, social e cultural, bem como reforçando-lhes os elos
familiares.
Em 2014, foi empossada como Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro. Em 2016, assumiu a Corregedoria Geral Unificada (CGU). Além desses projetos,
dá continuidade aos projetos existentes na Vara, como "Escolas de Pais" e " Pais
Trabalhando", os quais procuram dar suporte aos pais para a reaproximação com seus
filhos e fortalecimento dos laços familiares. Preside também o Fórum Permanente da
Criança, do Adolescente e da Justiça Terapêutica da Escola de Magistratura do Estado
do
Rio
de
Janeiro.
Ivone Caetano tem, através da realização de todo esse trabalho a crença de que está
cumprindo as normas constitucionais e infraconstitucionais que garantem a prioridade e
o superior interesse desse público-alvo, abrindo caminho para o exercício pleno da
cidadania.

