
Os integrantes da chapa Autonomia e Valorização tomarão posse na Amaerj em 31 de 
janeiro, às 11 horas. O juiz Rossidélio Lopes da Fonte será o presidente da Associação 
no biênio 2014-2015. O magistrado defende as eleições diretas, a segurança familiar 
e a valorização dos magistrados como prioridade da nova gestão.

Membros do Judiciário fluminense participaram, a convite da Arquidiocese do Rio 
de Janeiro, de um jantar de confraternização no Palácio São Joaquim. O arcebispo 
Dom Orani Tempesta agradeceu aos magistrados os atos de solidariedade prestados 
à Igreja durante o período da Jornada Mundial da Juventude.
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Chapa Autonomia e Valorização foi a escolhida nas eleições associativas

Em clima descontraído, magistrados e membros da Arquidiocese do Rio se confraternizaram
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AÇÃO AMAERJ

Nova diretoria da Amaerj toma posse no dia 31

D
ivulgação

Magistrados se confraternizam com religiosos da 
Arquidiocese do Rio 

A
m

aerj

A Amaerj inaugurou, em 12 de dezem-
bro, a Sala dos Magistrados Juíza Cristia-
ne Tomaz Buosi. A homenagem contou 
com a presença de familiares e amigos da 
magistrada, falecida em 2012.

Magistrados prestam 
homenagem póstuma a juíza 
Cristiane Buosi
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TJ-RJ

A juíza Raquel Santos Chrispino foi 
homenageada na 19ª Edição do Prê-
mio dos Direitos Humanos, em Bra-
sília. Durante o Fórum Mundial dos 
Direitos Humanos, a magistrada con-
quistou o prêmio na categoria Erradi-
cação do Sub-registro de Nascimento. 
A premiação contou com a presença da 
presidente Dilma Rousseff.

Magistrada do Rio é premiada 
em Fórum Mundial 

Pág. 03

AMB

Associação nacional tem 
novos diretores

Pág. 07

Tomou posse, em 17 de dezembro, o 
novo presidente da Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros, juiz João Ricardo 
Costa. O presidente e o vice-presidente 
da Amaerj, Cláudio dell’Orto e Paulo 
Feijó, são os novos vice-diretor da Escola 
Nacional da Magistratura e vice-presi-
dente da AMB, respectivamente. A ce-
rimônia foi prestigiada por autoridades 
dos Três Poderes.
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AÇÃO AMAERJ

Membros da Diretoria da 
Amaerj se reuniram, em 04 
de dezembro, com a bailari-

na Ana Botafogo e a atriz Carla Camu-

Amaerj agradece apoio de Ana Botafogo e Carla Camurati ao Prêmio Patrícia Acioli
Associação ofereceu um almoço de agradecimento e mostrou interesse em novas parcerias 

rati, presidente da Fundação Theatro 
Municipal, para agradecer o apoio de 
ambas na realização do II Prêmio Juíza 
Patrícia Acioli de Direitos Humanos. 

Na ocasião, também foram aventadas 
mais parcerias entre o Theatro Munici-
pal e a Amaerj.

Responsável pela apresentação da ceri-
mônia de encerramento do Prêmio, Ana 
Botafogo recebeu orquídeas dos magis-
trados, enquanto Carla Camurati, que li-
berou a Escola de Dança Maria Olenewa 
para se apresentar durante a premiação, 
ganhou lírios em agradecimento.

Participaram do encontro os magis-
trados Cláudio dell'Orto, presidente 
da Amaerj, Paulo Feijó, vice-presidente 
e Walter D'Agostino, diretor Cultural 
da Associação.
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Cláudio dell’Orto, Rossidélio Lopes, Ana Botafogo, Carla Camurati, Walter D’Agostino e Paulo Feijó

Juízes discutem Varas da Infância, Juventude e Idoso na Amaerj e no TJ-RJ
Todas as propostas debatidas foram apresentadas à Presidência da Corte fluminense

A Coordenadoria da Infância 
e Juventude da Amaerj se 
reuniu, em 02 de dezembro, na 

sede central da Associação, para discutir 
temas de interesse dos magistrados 
que atuam na área.  Após a reunião, a 
idealizadora do encontro, juíza Mônica 
Labuto Fragoso Machado, da 1ª Vara 
Regional da Infância, Juventude e do 
Idoso da Capital, levou as solicitações e 
sugestões dos juízes para a presidente do 
TJ-RJ, desembargadora Leila Mariano.

No encontro realizado no Tribunal, 
a presidente também ouviu pedidos de 
outros magistrados da Capital e do in-
terior (por videoconferência). Um dos 
assuntos destacados pelos juízes foi a 
precariedade da maior parte dos abrigos 
de menores e de idosos, que são de res-
ponsabilidade do Poder Executivo.

Durante a reunião, foram criados 
grupos de estudos que irão elaborar 
planos de ação específicos para os pro-
blemas levantados. As sugestões e solu-
ções encontradas pelos juízes de cada 
grupo serão levadas, posteriormente, 
para o Poder Executivo. A Coordena-
doria da Infância e Juventude da Ama-
erj se reunirá na primeira segunda-feira 
de cada mês - exceto quando tiver feria-
do ou recesso.
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Encontro realizado na Amaerj pautou demandas de associados sobre Varas
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O trabalho da juíza Raquel Santos 
Chrispino, da 1ª Vara de Família 
de São João de Meriti, foi 

premiado em 12 de dezembro, durante 
a 19ª Edição do Prêmio dos Direitos 
Humanos, no Fórum Mundial dos 
Direitos Humanos. A premiação ocorreu 
em Brasília, e contou com a presença da 
presidente Dilma Rousseff, da ministra 
chefe da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, Maria do 
Rosário Nunes, do ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, da ministra da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres, 
Eleonora Meniccci, e outras autoridades. A 
juíza venceu na categoria “Erradicação do 
Sub-registro de Nascimento”.

A magistrada desenvolve há cinco anos 
um projeto de promoção e erradicação 
do sub-registro civil de nascimento e bus-
ca de certidões no Rio de Janeiro. Mais 
de dez mil pessoas já foram atendidas 

pelo serviço. “Depois de ganhar um prê-
mio desse a gente só pode dizer que vai 
continuar trabalhando. Sinto-me ainda 
mais comprometida com o sub-registro”, 
afirmou Raquel Chrispino, coordena-
dora da Secretaria de Apoio à Comissão 
de Erradicação do Sub-Registro Civil de 
Nascimento do TJ-RJ.

Para a juíza, o registro civil e a identi-
ficação civil são, sem dúvida, direitos hu-
manos, e o prêmio foi importante para a 
Justiça fluminense. “Sob o aspecto insti-
tucional, penso que o prêmio é o reconhe-
cimento de que o Poder Judiciário está 
preocupado com as questões sociais e hu-
manitárias e que se articula internamente 
para melhor atendê-las. Em termos pesso-
ais, recebo o prêmio como fortalecimen-
to do meu compromisso com a tarefa de 
promoção dos direitos humanos. Percebo 
que tenho imensa responsabilidade nesta 
tarefa de dar visibilidade ao problema do 

sub-registro e ausência de documentação 
que impedem a população mais carente 
de nosso país de ter acesso aos seus outros 
direitos”, destacou.

Além da juíza, outras 22 pessoas rece-
beram o troféu “Afirmação dos Direitos 
Humanos”. A presidente Dilma enalteceu 
o trabalho de todos os vencedores. “Cada 
um dos mais de vinte agraciados trava em 
seu cotidiano uma luta contra o precon-
ceito, a violência, a tortura, os abusos de 
poder contra o trabalho escravo”, disse.

Em sua 19ª edição, o prêmio é desti-
nado ao reconhecimento de pessoas fí-
sicas ou jurídicas que atuaram nas áreas 
de promoção de defesa dos direitos hu-
manos no Brasil. O Fórum Mundial de 
Direitos Humanos é organizado pela 
Secretaria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República (SDH/PR), em 
parceria com a sociedade civil. 
(Com informações da AMB e do TJ-RJ)

Magistrada recebeu reconhecimento por trabalho na erradicação do sub-registro de nascimento

Juíza Raquel Chrispino recebe prêmio no Fórum Mundial de Direitos Humanos 

TJ-RJ
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Juíza do Rio de Janeiro recebeu prêmio entregue pela Presidência da República
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A Escola da Magistratura do Rio 
realizou, em 10 de dezembro, 
solenidade em comemoração ao 

seu 25º aniversário. Na ocasião, houve a 
entrega de 20 medalhas a magistrados e 
personalidades que prestaram relevantes 
serviços à cultura jurídica, ao Judiciário 
e à sociedade. Foram condecorados com 
a Medalha Emerj os desembargadores 
Joaquim Domingos de Almeida Neto 
e Marcelo Castro Anátocles; e os juízes 
Andréa Pachá, Denise Nicoll, Eduardo 

Emerj comemora 25 anos com entrega de medalha a magistrados e personalidades 
Escola condecorou 20 pessoas que prestaram relevantes serviços à cultura jurídica e à sociedade

Klausner, Luciana Halbritter, Marcius 
da Costa, Marcos Augusto Peixoto, 
Maria Cristina Gutierrez, Maria Lúcia 
Karam, Maria Tereza Donatti e Regina 
Helena Fábregas.

Também foram premiados os pro-
fessores Juarez Estevam e Miguel 
Baldez; a coordenadora do Movi-
mento Nacional de Luta pela Mora-
dia, Maria de Lourdes Lopes; a dele-
gada de Polícia Jéssica Oliveira e os 
servidores Maria Cristina Camargo, 

Isabel Teixeira, Sinézia Portugal e 
Ivan Reis.

A presidente do TJ-RJ, desembar-
gadora Leila Mariano, lembrou a 
dificuldade de se fazer a seleção de 
agraciados. “Temos muitos colegas 
que contribuem para o crescimento 
da Magistratura. A medalha, portan-
to, tem um grande valor para quem a 
recebe. Gostaria de parabenizar os ho-
menageados e também a Escola”.
(Com informações do TJ-RJ)

Magistrados e personalidades participaram da comemoração do 25º aniversário da Emerj

TJ-RJ

As mortes do menino Kayo da 
Silva Costa e do sargento da 
PM Alexandre Rodrigues de 

Oliveira, decorrentes da tentativa de 
invasão do Fórum de Bangu, no dia 
31 de outubro, poderiam ter sido evi-
tadas se o uso de videoconferências 
entre presos no estado já tivesse sido 
alargado. A decisão de ampliação desse 
recurso tecnológico, porém, chega ago-
ra. A mudança foi anunciada em 11 de 
dezembro pela presidente do Tribunal 
de Justiça, desembargadora Leila Ma-

Videoconferências com presos serão ampliadas, diz TJ
Segundo Leila Mariano, os presídios e o Fórum serão equipados com a ferramenta

riano. Segundo ela, a partir deste ano, 
os presídios e o Fórum serão equipados 
com a ferramenta.

“Pela lei, o uso da videoconferência 
será usado apenas quando o réu for 
considerado perigoso. Mas o que é pe-
rigoso?” Questionou ela, sublinhando 
o caráter subjetivo da lei. “Por isso, é 
preciso estar indicado em cada proces-
so se o réu é considerado um perigo. 
Em princípio, esse recurso (da video-
conferência) só era usado em caráter de 
excepcionalidade”.

A Secretaria de Administração 
Penitenciária ficará responsável por 
indicar no processo se o réu representa 
uma ameaça. O objetivo é reduzir o 
número de deslocamentos de presos 
no Rio, que hoje chega a uma média de 
400 por dia, sendo que, na maioria dos 
casos, para citações ou entrevistas com 
advogados e defensores. Em 2014 os 
detentos sairão apenas para audiências. 
Nos demais casos, a defensoria terá que 
ir até os presídios.
(Com informações do O Globo)
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Magistrados realizaram terceira celebração homoafetiva no Tribunal do Rio

O TJ-RJ realizou, em 8 de de-
zembro - Dia da Justiça e da 
Família -, a maior cerimô-

nia civil de casamento homoafetivo 
do mundo. Ao todo, 130 casais tive-
ram oficialmente reconhecidas suas 
uniões estáveis. Esta foi a terceira 
celebração homoafetiva realizada no 
Tribunal de Justiça do Rio. O presi-
dente da Amaerj, Cláudio dell'Orto, 
padrinho simbólico dos casais junto 
com sua esposa, Cristiane dell'Orto, 
disse sentir-se orgulhoso por parti-
cipar da celebração e lembrou que 
a sociedade como um todo vive um 
momento especial.

"Estamos percebendo que precisamos 
de um Direito comprometido com a 
dignidade da pessoa humana. Hoje é o 

Tribunal do Rio realiza a maior cerimônia civil de casamento homoafetivo do mundo 
Presidente da Amaerj: “Precisamos de um Direito comprometido com a dignidade da pessoa humana”

marco simbólico da concretização de 
princípios constitucionais. É muito fácil 
textualizar a ideia; colocar em prática, 
no dia a dia das pessoas, é o nosso desa-
fio. Afinal, o amor é o grande dom que 
recebemos. E o Judiciário, nada mais é, 
neste caso, do que o itinerário para a fe-
licidade", afirmou o magistrado.

A desembargadora Cristina Gaulia, 
coordenadora da Comissão de Articu-
lação de Projetos Especiais para Pro-
moção à Justiça e Cidadania (Coape), 
lembrou que o local de realização da 
cerimônia, o auditório Antonio Car-
los Amorim, da Emerj, é onde os juízes 
encontram-se para capacitação, a fim de 
fazer valer uma Justiça cada vez mais in-
clusiva. "Hoje estamos aqui celebrando 
o amor e a vitória do afeto. Assim como 

toda forma de amor vale a pena, toda 
forma de luta também vale a pena. Uma 
Justiça que se cumpra e um Direito que 
nos respeite", disse a magistrada, citando 
o escritor português José Saramago.

A mesa da solenidade foi formada pe-
las juízas celebrantes Rachel de Oliveira 
e Rachel Chrispino; pelo superinten-
dente do Programa Rio Sem Homofo-
bia, Claudio Nascimento; pela repre-
sentante do Núcleo de Defesa dos Di-
reitos Homoafetivos da Defensoria Pú-
blica do Estado do Rio de Janeiro, Elisa 
Cruz; pela diretora do Departamento 
de Sustentabilidade do TJ-RJ, Rosiléia 
Di Masi Palheiro; e pelos atores David 
Pinheiro e Fabiana Schunk, do elenco 
da TV Globo.
(Com informações do TJ-RJ)

CURTAS

Magistrados se reúnem com presidente da Câmara dos Deputados 

O presidente da Amaerj, 
Cláudio dell'Orto, o presi-
dente eleito da Associação, 

Rossidélio Lopes da Fonte, e magis-

trados de outros estados se reuniram, 
em 17 de dezembro, com o presidente 
da Câmara dos Deputados, Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN), em Brasí-

lia. No encontro, os magistrados pedi-
ram a aprovação da PEC 187/2012, que 
institui eleições diretas para presidentes 
e vice-presidentes de tribunais.
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AMB

STF

O novo presidente da Associa-
ção dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB), juiz João 

Ricardo dos Santos, afirmou, em 11 
de dezembro, que a entidade quer ser 
parceira do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) no projeto de valoriza-
ção da magistratura de primeiro grau. 
João Ricardo visitou o presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e do 
CNJ, ministro Joaquim Barbosa. No 
encontro, que teve a presença do cor-
regedor nacional de Justiça, ministro 
Francisco Falcão, foram abordadas a 
participação da AMB nas inspeções 
do CNJ, o Estatuto da Magistratura e 
a questão remuneratória.

Presidente da AMB se reúne com ministros Joaquim Barbosa e Francisco Falcão
Juiz João Ricardo propôs parceira com CNJ em projeto de valorização do primeiro grau

 “Ele tem uma proposta que muito 
nos interessa, que é a valorização 
da magistratura do primeiro grau”, 
explicou João Ricardo, que prometeu 
apoio à iniciativa. Segundo o 
presidente da AMB, o projeto será 
uma das ações fundamentais da nova 
diretoria da Associação. “Nós temos 
uma série de proposições a fazer, 
porque a Justiça de primeiro grau é a 
porta de entrada do Judiciário, ela é 
a Justiça que o povo enxerga, com a 
qual o povo interage”, disse. Por isso, 
enfatizou ele, “é muito importante” 
que a primeira instância goze de 
prestígio e tenha efetividade.

“Esse projeto nos traz bastante 

esperança de a gente conseguir superar 
as dificuldades e abolir a morosidade 
da Justiça”, comentou. “É uma cultura 
(do recurso) que tem de acabar. 
A intervenção de primeiro grau é 
importante, ela tem de ser valorizada. 
Somente a intervenção residual é que 
deve ir ao tribunal. A intervenção 
ordinária deve ficar centrada no 
primeiro grau. Ela é a justiça que 
o povo vê, que o povo sente”, 
argumentou ele. O novo presidente 
da AMB lembrou, no entanto, que 
o duplo grau de jurisdição tem de 
existir, mas as decisões do primeiro 
grau precisam ser mais efetivas.
(Com informações do CNJ)

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e do 
Conselho Nacional de Justi-

ça (CNJ), ministro Joaquim Barbosa, 
disse em 9 de dezembro, na capital 
paulista, ter a expectativa de que, em 
menos de dez anos, todos os tribunais 
de Justiça do país estejam integrados 
eletronicamente. “A melhoria dos ser-
viços judiciários no século 21 passa 
necessariamente pelo uso inteligente e 
racional da tecnologia da informação”, 

Presidente do STF prevê integração eletrônica dos tribunais de Justiça em até 10 anos
Segundo Barbosa, o maior problema atualmente é que cada estado utiliza uma linguagem

declarou o ministro. Ele foi a São Pau-
lo participar de debate no Tribunal de 
Justiça (TJ).

Para promover a integração, o 
CNJ enviou ofício aos tribunais es-
taduais solicitando a indicação de 
dois técnicos da área de tecnologia 
da informação para integrar uma 
força-tarefa nacional para o aprimo-
ramento e o estabelecimento de uma 
linguagem comum nas plataformas 
eletrônicas judiciais.

O ministro acredita que o andamento 
dos processos em um tempo razoável e o 
uso racional dos recursos orçamentários 
“encontram um ponto de interseção na 
implantação da tecnologia”. Segundo 
Barbosa, o maior problema atualmente 
é que cada estado e cada ramo da Justiça 
utiliza uma linguagem diferente, o que 
dificulta a integração das diversas ins-
tâncias. “O esforço nosso é o de harmo-
nizar”, destacou.
(Com informações da Agência Brasil)

G
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Corregedor Francisco Falcão, Ministro Joaquim Barbosa e juiz João Ricardo dos Santos
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AMB

Júnior A
ragão

Novos membros da Diretoria e Conselhos da associação nacional

A nova diretoria da AMB to-
mou posse em 17 de dezem-
bro, em Brasília. O juiz João 

Ricardo Costa é o presidente da enti-
dade pelos próximos três anos. A ce-
rimônia de posse reuniu mais de 600 
pessoas. Prestigiaram o evento autori-
dades dos Poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário, presidentes de asso-
ciações de magistrados, ex-presidentes 
da AMB, representantes do Ministé-
rio Público e advogados. O vice-pre-
sidente da Amaerj, juiz Paulo Feijó, é 
o novo vice-presidente de Efetividade 
da Jurisdição da AMB.

Em seu discurso, João Ricardo fa-
lou a respeito do impacto das viola-
ções nos serviços concedidos, pre-
cariamente regulados pelos órgãos 
setoriais, que transfere ao Poder Judi-
ciário a responsabilidade de reparar 
os danos decorrentes a milhões de 
vítimas e sobrecarrega os tribunais. 
“Saudamos e apoiamos a iniciativa 
do CNJ de valorizar o primeiro grau 
de jurisdição. Vamos colocar a nossa 
força institucional nesse projeto, e 
pretendemos contribuir para racio-
nalizar a intervenção judicial no pri-
meiro grau e dar mais efetividade a 
jurisdição de base”, anunciou.

Nova diretoria da AMB é empossada em Brasília

Magistrados foram eleitos para o triênio 2014-2016 

Dentre os presentes à cerimônia, es-
tiveram o presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Joaquim Barbo-
sa; os ministros do STF Gilmar Men-
des, Luís Roberto Barroso e Ricardo 
Lewandowski; o presidente do Su-
perior Tribunal Militar (STM), Ray-
mundo Nonato de Cerqueira Filho; 
a ministra Nancy Andrighi, represen-
tando o Presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), Felix Fischer; 
a ministra Maria de Assis Calsing, 
representando o presidente do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST), 
Carlos Alberto Reis de Paula; o cor-
regedor nacional de Justiça, ministro 
Francisco Falcão; o secretário de Re-
forma do Judiciário, Flávio Caetano, 
representando o ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo; o presidente 
do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Mar-
cus Vinicius Furtado Coêlho; e o 
presidente da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público 
(Conamp), César Bechara.

Novo vice-presidente de Efetivi-
dade da Jurisdição, o juiz Paulo de 
Mello Feijó, disse que a pasta foi 
criada para aproximar a AMB dos 
magistrados. “A AMB tem de se tor-

nar mais presente na vida de juízes, e 
isso só se torna possível participando 
efetivamente do trabalho do magis-
trado, do exercício da jurisdição. O 
que queremos é discutir o que pode 
ser feito para aperfeiçoar a Jurisdição, 
e em especial, para dar melhores con-
dições de trabalho e tratar da valori-
zação do magistrado, que é um dos 
focos dessa administração”.

Escola Nacional
Também foi empossada, na mesma 

noite, a nova diretoria da Escola Na-
cional da Magistratura (ENM). O juiz 
Marcelo Piragibe, de Minas Gerais, que 
já foi coordenador e vice-presidente da 
ENM, assumiu como diretor-presidente 
para o triênio 2014-2016. O presidente 
da Amaerj, Cláudio dell'Orto, será o 
vice-diretor presidente da Escola.

Segundo Marcelo Piragibe, a socia-
lização do padrão de gestão de gabi-
nete e cartorário é uma preocupação 
da nova gestão. O objetivo é identi-
ficar os magistrados removidos para 
varas especializadas e oferecer uma 
capacitação para que eles possam 
desenvolver da melhor forma a nova 
atividade. Para isso, a ideia inicial é 
promover uma troca de informações 
com juízes mais experientes em de-
terminada área. “Os coordenadores 
da ENM ficarão encarregados de re-
crutar os magistrados em cada esta-
do”, esclareceu Piragibe.

O vice-diretor presidente, Cláudio 
dell’Orto, afirmou que “será dado 
continuidade ao projeto didático e 
pedagógico já implantado. O traba-
lho será para que a qualificação dos 
magistrados seja facilitada com a re-
alização de atividades acadêmicas em 
vários locais”. O presidente da Ama-
erj esclareceu ainda que “os repre-
sentantes das coordenações estaduais 
participarão da definição das priori-
dades. Isso permitirá que os anseios 
dos magistrados de todos as localida-
des possam ser avaliadas pela direção 
da Escola”.
(Com informações da AMB)
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A convite da Arquidiocese do Rio 
de Janeiro, membros do Judiciá-
rio fluminense participaram, em 

11 de dezembro, de um jantar de confra-
ternização no Palácio São Joaquim. Na 
ocasião, o arcebispo Dom Orani Tem-
pesta e o monsenhor Sérgio Costa Couto 
estiveram reunidos com  representantes da 
Diretoria da Amaerj e do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

O evento foi aberto com um breve 
discurso de boas-vindas realizado pelo 
arcebispo Dom Orani. Durante a pa-
lavra, o religioso falou sobre o objetivo 

EVENTOS

Arquidiocese do Rio confraterniza com representantes da magistratura fluminense
Encontro de religiosos e membros do Poder Judiciário aconteceu no Palácio São Joaquim

de ampliar os investimentos em proje-
tos sociais no próximo ano e agradeceu 
a todos os atos de solidariedade presta-
dos à Igreja durante o período da Jorna-
da Mundial da Juventude. Em seguida, 
Dom Orani abençoou a todos os pre-
sentes e deu início a refeição.

Após o jantar, o presidente da Asso-
ciação, Cláudio dell´Orto, elogiou o 
trabalho realizado pelo arcebispo e dis-
ponibilizou a magistratura fluminense 
para ajudar em futuros projetos e ações 
da Arquidiocese.  “Nós queremos estar 
sempre contribuindo de alguma forma, 

da maneira mais simples possível, mas 
muito sincera e muito afetuosa com o 
trabalho de evangelização que o senhor 
vem realizando aqui na Arquidiocese”, 
disse o magistrado. Dell´Orto encerrou 
a fala com ensejos de boas festas e agra-
decimento pela oportunidade. “Gosta-
ria também de agradecer essa acolhida 
e de desejar ao senhor e a toda equipe 
da Arquidiocese, os votos de feliz natal, 
e que o ano que vem seja repleto de re-
alizações e muito sucesso e êxito para 
todos nós”, finalizou o presidente da 
Amaerj.

Estiveram presentes no encontro os 
desembargadores Ana Maria Pereira de 
Oliveira, Maria Henriqueta Fonseca, 
João Ziraldo Maia, Roberto Guima-
rães, Thiago Ribas Filho, Marcus Faver, 
José Carlos Murta Ribeiro, Siro Darlan, 
Maria Lúcia, José Roberto Portugal 
Compasso e os juízes Paulo Mello Feijó, 
Rossidélio Lopes da Fonte, Ricardo Al-
berto Pereira e João Batista Damasceno.

A
m

aerj

Diversos membros da Diretoria da Amaerj e representantes da Corte fluminense participaram do jantar

TJ-RJ

O Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro sediou, em 9 de de-
zembro, o lançamento do livro 

Ministro do STF Gilmar Mendes lança livro no TJ-RJ 
Desembargador Luis Gustavo Grandinetti é co-autor da obra

“Comentários à Constituição do Brasil”, 
organizado pelo ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Gilmar Ferrei-

ra Mendes. O evento ocorreu no Foyer 
do TJ-RJ e contou com a presença do 
procurador de Justiça do Rio Grande do 
Sul Lenio Streck, também organizador 
da obra, do desembargador do Rio Luis 
Gustavo Grandinetti, e do jurista Flavio 
Pansieri, ambos co-autores do livro.

O ministro Gilmar Mendes destacou 
que o lançamento do livro coincide com 
as comemorações de 25 anos da pro-
mulgação da Constituição Brasileira. “É 
uma obra que reúne mais de 100 artigos 
congraçando uma plêiade de colabora-
dores e estudiosos e que começou a ser 
organizada em 2005. Abriga e contem-
pla, com muita simpatia, a Constituição 
de 1988. Estou muito satisfeito por lan-
çá-la neste evento aqui no Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro”, afirmou.
(Com informações do G1 e do TJ-RJ)

A
lexandre M

oreira / TJ-R
J

Ministro Gilmar Mendes entrega exemplar da obra para a desembargadora Leila Mariano
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Eleito para assumir a Presidência 
da Associação dos Magistrados 
do Estado do Rio de Janeiro 

(Amaerj), no biênio de 2014-2015, o juiz 
Rossidélio Lopes da Fonte, tomará posse 
na entidade em 31 de janeiro. A cerimô-

AMAERJ

AÇÃO AMAERJ

Posse da Nova Diretoria da Amaerj será no dia 31 de janeiro
Solenidade será realizada no auditório desembargador Antonio Carlos Amorim

nia será realizada às 11 horas, no audi-
tório Desembargador Antonio Carlos 
Amorim, da Escola da Magistratura do 
Estado do Rio de Janeiro (Emerj).

No mesmo dia, também serão empos-
sados os demais membros da chapa Au-

tonomia e Valorização, que foram eleitos 
para a Diretoria Executiva e Conselho 
Deliberativo e Fiscal da Associação. 

O auditório desembargador Antonio 
Carlos Amorim fica na Avenida Erasmo 
Braga, 115 - 4º andar do Palácio da Justiça.

No dia 12 de dezembro, em 
noite de lembranças, a 
Amaerj prestou uma ho-

menagem póstuma à juíza Cristiane 
Buosi. Com a presença de familiares 
e amigos da magistrada, falecida em 
2012, a Associação inaugurou um 
quadro com a foto da juíza na Sala 
dos Magistrados, na sede central da 
entidade. O presidente da Amaerj, 
Cláudio dell 'Orto, afirmou que a ho-
menagem é uma forma de reconheci-

Amaerj inaugura Sala dos Magistrados Juíza Cristiane Tomaz Buosi
Homenagem à magistrada reuniu familiares, amigos e membros do Judiciário

mento do grande trabalho exercido 
pela magistrada.

"Nesses anos, tivemos a oportu-
nidade de conviver com a Cristiane 
Buosi, que sempre teve uma grande 
participação associativa. A Amaerj 
criou esse espaço para os magistra-
dos, com internet e computador à 
disposição, e decidimos fazer essa 
homenagem para ela exatamente na 
Sala dos Magistrados, como forma 
de marcar a sua memória. Essa é uma 

homenagem singela, mas de coração", 
disse dell 'Orto.

Os pais da magistrada Claudino e 
Maria Buosi realizaram o descerra-
mento do quadro. Em seguida, os ma-
gistrados presentes lembraram diversos 
momentos vividos com a juíza. A juíza 
Roberta Braga, amiga de Cristiane Bu-
osi, deu um depoimento emocionado. 
"Todos que estão aqui foram muito 
amigos da Cristiane. Ela tinha dentro 
de si a vontade de agregar as pessoas, de 
fazer acontecer e, por isso, logo no início 
da carreira ela já fazia parte da Amaerj. 
A partida dela representou uma dor 
imensa para todos nós, mas devemos 
seguir o exemplo de vida alegre da Cris-
tiane. Ficamos muito felizes com essa 
homenagem que a Amaerj presta, pois 
ela realmente tinha uma veia associativa 
muito forte", declarou Roberta.

A juíza Cristiane Buosi faleceu em 
um acidente de carro, em 3 de agos-
to de 2012, aos 34 anos, na Cidade do 
Panamá. A magistrada era titular da 4ª 
Vara Cível de Barra Mansa e integrava o 
Conselho Deliberativo da Amaerj.

A
m

aerj

Associados prestam homenagem póstuma a juíza Cristiane Buosi na Amaerj

Destaque na Mídia 

Em entrevista à coluna Justiça e Cidadania, do jornal O Dia, em 10 de dezembro, Rossidélio defendeu questões de 
grande relevância para a magistratura, como as eleições diretas. Na ocasião, quando foi questionado sobre a bandeira que 
defenderá à frente da Amaerj, o magistrado apontou a segurança e a valorização dos magistrados como alta prioridade. 

“Resgatar a imagem do juiz. Infelizmente, a carreira está defasada. A sociedade espera que o magistrado tenha 
segurança jurídica para julgar, então ele precisa ser valorizado”, declarou Rossidélio. 

O presidente eleito afirmou ainda que a segurança não deve ficar restrita ao magistrado ameaçado, e deve ser ex-
tensa também aos familiares.
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Magistrados, ministros, con-
selheiros e demais membros 
da sociedade civil foram ho-

menageados, em 6 de dezembro, pelo 
Tribunal de Justiça Rio de Janeiro, em 
comemoração ao Dia da Justiça. Na sole-
nidade, foram entregues condecorações 
do Colar do Mérito Judiciário, no Tribu-
nal Pleno. No total, 14 magistrados do 
Rio foram condecorados. O presidente 
da Amaerj, Cláudio dell'Orto, compôs 
a mesa da cerimônia, que também teve 
a presidente do TJ-RJ, desembargadora 
Leila Mariano, o ministro do STJ Marco 
Bellizze, dentre outros.

Os magistrados do Rio agraciados fo-
ram os desembargadores Mauro Pereira 
Martins, Jaime Dias Pinheiro Filho, Mô-
nica de Faria Sardas, Luciano Silva Barre-
to, Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fer-

TJ-RJ

CURTAS

TJ-RJ comemora Dia da Justiça com condecorações 

A
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Presidente da Amaerj compôs mesa no evento que homenageou magistrados

Personalidades receberam Colar do Mérito Judiciário

nandes, Joaquim Domingos de Almeida 
Neto, Tereza Cristina Sobral Bittencourt 
Sampaio, Cesar Felipe Cury, Alcides da 
Fonseca Neto, Lúcio Durante, Peterson 
Barroso Simão, Augusto Alves Moreira 
Júnior, Maria Luiza de Freitas Carvalho, 
e o juiz Mauro Fichtner Pereira.

Também foram condecorados os mi-
nistros do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Sidnei Agostinho Beneti e Sebas-
tião Alves dos Reis Júnior; o conselheiro 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
Guilherme Calmon Nogueira da Gama; 
o presidente do Tribunal Regional Federal 
(TRF) da 2ª Região, desembargador fede-
ral Sergio Schwaitzer; o defensor público 
geral do Estado do Rio de Janeiro, Nilson 
Bruno Filho; o presidente da OAB/Seção 
Rio de Janeiro, Felipe de Santa Cruz Oli-
veira Scaletsky; o reitor da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), pro-
fessor Ricardo Vieiralves de Castro; o se-
cretário de Estado de Educação do Rio de 
Janeiro, Wilson Risolia Rodrigues; o pro-
curador-geral do Município do Rio de 
Janeiro, Fernando dos Santos Dionísio; a 
procuradora do Estado do Rio de Janei-
ro, Sônia Regina de Carvalho Mestre; o 
delegado titular da Delegacia de Repres-
são ao Crime Organizado e Inquéritos 
Especiais (Draco-IE), Alexandre Capote 
Pinto; o diretor de Relações Institucio-
nais da Record, Sérgio Ricardo Maciel 
Souza; o médico Octavio Moura Brasil; 
os servidores: o sargento PM Alexandre 
Rodrigues de Oliveira (post mortem); a 
diretora do Departamento de Movimen-
tação de Magistrados (DEMOV), Levina 
de Almeida Sousa; e a chefe de gabinete da 
1ª Vice-Presidência, Rogéria Faria Torres.
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Ministro Sebastião Alves (STJ), Manoel Alberto, Norma Suely, Leila Mariano e ministro Sidnei Beneti (STJ)

Inaugurado retrato do desembargador Manoel Alberto na Galeria de Presidentes do TJ-RJ 

Durante as comemorações do 
Dia da Justiça, foi inaugu-
rado o retrato do desembar-

gador Manoel Alberto Rebêlo dos 
Santos na Galeria de Retratos dos 
Presidentes do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. Presidente 
da Corte no biênio 2011/2012, o ma-
gistrado foi homenageado no Foyer, 
diante dos colegas de classe. O presi-
dente da Amaerj, Cláudio dell'Orto, 
prestigiou a inauguração
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TJ-RJ

CURTAS

O Tribunal de Justiça do Rio 
instituiu, em 29 de novem-
bro, a Comissão de Siste-

matização do Anteprojeto de Lei de 
Organização Judiciária (Coorg), com 
a atribuição de auxiliar a Comissão de 
Legislação e Normas (Colen) na ela-
boração de um parecer referente à sis-
tematização de proposta do novo Có-
digo de Organização Judiciária do Es-

TJ-RJ institui Comissão de Sistematização do Anteprojeto de Lei de 
Organização Judiciária

Magistrados elaborarão um parecer referente à sistematização de proposta do novo CODJERJ

tado (CODJERJ). Integram a Coorg 
os desembargadores Mauro Dickstein, 
Rogério de Oliveira Souza, Claudia 
Telles de Menezes e Joaquim Domin-
gos de Almeida Neto, e a juíza Márcia 
Correia Hollanda.

Para a criação da comissão, foi consi-
derado que o CODJERJ tem mais de 
35 anos e vem sendo reformado por 
meio de diversas resoluções do Órgão 

Especial. Foi analisado ainda que o an-
teprojeto de Lei de Organização Judi-
ciária irá demandar dedicação aprofun-
dada para estudo e sistematização de 
uma proposta de novo código, além de 
ter sido considerado ainda o princípio 
da Transparência na Administração 
Pública, que determina clareza nos atos 
praticados pelo Estado.
(Com informações do TJ-RJ)

A Amaerj realizou, em 10 de de-
zembro, na sede de central da 
Associação, o Ciclo de Deba-

tes Institucionais sobre a proposta do 
novo Código de Organização e Divisão 

Magistrados discutem alterações da proposta do novo CODJERJ

Judiciária do Estado do Rio de Janei-
ro (CODJERJ). Magistrados e repre-
sentantes dos servidores mostraram 
preocupação com o texto e discutiram 
alterações da proposta, que ainda será 

votada pelo Tribunal Pleno. No encon-
tro, o desembargador Nagib Slaibi Filho 
apresentou um estudo substitutivo ao 
anteprojeto de Lei de Organização Ju-
diciária, que já foi enviado ao Tribunal. 

O tenente Daniel Benitez, acu-
sado de matar a juíza Patrícia 
Acioli em 2011, foi condenado 

a 36 anos de prisão pelo Tribunal do Júri 
de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele deverá 
cumprir pena em regime fechado pelos 
crimes de homicídio doloso triplamente 

Tenente é condenado pela morte da juíza Patrícia Acioli
Réu foi condenado por crimes de homicídio doloso e formação de quadrilha

qualificado (motivo torpe, assegurar a 
impunidade de outros crimes e embosca-
da) e formação de quadrilha armada. 

Conforme a sentença lida em 6 dezem-
bro, pela juíza Nearis Carvalho Arce, o 
réu participou de um “verdadeiro aten-
tado contra a ordem pública, contra o 

Estado Democrático de Direito”, porque 
a vítima era magistrada da esfera criminal 
e foi morta no exercício de sua função, 
“com evidente intuito de calar a voz da 
Justiça”. Claudio Luiz Silva de Oliveira, 
ex-comandante do Batalhão de São Gon-
çalo, deve ser julgado em breve.

A Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj) aprovou, em 18 
de dezembro, o projeto de lei 

2.683/13, em que o Poder Judiciário 
regulamenta o pagamento de ajuda 
de custo para moradia nos locais em 
que não haja residência oficial à dis-
posição do magistrado. A implanta-
ção do auxílio, que já existe em diver-
sos tribunais brasileiros, foi uma luta 
histórica dos Magistrados do Estado 

Magistrados do Rio terão auxílio-moradia

Aprovação do projeto era pleito antigo da classe

do Rio de Janeiro que resulta em uma 
grande conquista para a classe. O pre-
sidente eleito da Amaerj, Rossidélio 
Lopes Fonte, acompanhou a votação 
do projeto na Alerj. O Tribunal de 
Justiça do Rio foi representado pelos 
desembargadores João Ziraldo Maia e 
Ricardo Couto Castro.

O benefício será de até 18% do subsídio 
dos ministros do Supremo (o teto constitu-
cional) – o que corresponde a cerca de R$ 

5 mil. Ele poderá ser pago aos magistrados 
a partir de critérios que ainda serão estabe-
lecidos em regulamentação. As diretrizes 
definirão os valores a serem concedidos em 
cada caso, a partir do uso de critérios como 
o valor dos alugueis em cada local. Durante 
os últimos dois anos, a diretoria da Amaerj 
e comitivas de associados participaram de 
diversas reuniões e audiências na Alerj no 
intuito de demonstrar aos deputados a im-
portância do projeto.
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TJ-RJ

O Tribunal Pleno do TJ-RJ 
elegeu, em 25 de novem-
bro, o desembargador José 

Carlos de Figueiredo para o cargo 
de 1º vice-presidente do Tribunal, 
em decorrência da aposentadoria do 
atual 1º vice, desembargador Nasci-
mento Antônio Póvoas Vaz. Os de-
sembargadores Celso Ferreira Filho, 
Roberto de Abreu e Silva e Ricardo 
Rodrigues Cardozo foram eleitos 
para vagas eletivas do Órgão Espe-
cial, da classe de carreira, em decor-
rência da aposentadoria da desem-
bargadora Célia Maria Vidal Meliga 
Pessoa e do término do biênio dos 

Tribunal de Justiça elege novos membros para o Órgão Especial e para o TRE
Desembargador Bernardo Garcez assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral

desembargadores Otávio Rodrigues 
e Ademir Paulo Pimentel.

Para ocupar a vaga de membro efeti-
vo do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Rio de Janeiro (TRE-RJ), 
classe desembargador, foi eleito o de-
sembargador Edson Aguiar de Vas-
concelos, em virtude do término do 
primeiro biênio da desembargadora 
Letícia de Faria Sardas.

Também para o TRE, foram elei-
tos os desembargadores Horácio dos 
Santos Ribeiro Neto e Wagner Ci-
nelli de Paula Freitas para as vagas de 
membro substituto, classe desembar-
gador, devido ao término do primei-

ro biênio dos desembargadores Ed-
son Aguiar de Vasconcelos e Carlos 
Santos de Oliveira.

Bernardo Garcez toma posse
O desembargador Bernardo Morei-

ra Garcez Neto foi eleito presidente 
do TRE, em 2 de dezembro. Ao to-
mar posse no cargo, o magistrado 
agradeceu os seis votos favoráveis, 
mas ressaltou que a vitória traz res-
ponsabilidades. Para o desembarga-
dor, é preciso maior transparência e 
racionalidade na gestão do orçamen-
to público.
(Com informações do ConJur e do TJ-RJ)

O Órgão Especial do TJ-RJ 
empossou, em 25 de no-
vembro, o desembargador 

Marcelo Castro Anátocles da Silva 
Ferreira. O magistrado foi promovido 
à segunda instância do Judiciário flu-
minense, por merecimento, para ocu-

Leila Mariano, Marcelo Anátocles, e seus padrinhos, Sergio Verani e Luiz Fernando Ribeiro

TJ-RJ empossa novo desembargador e juízes são promovidos 
e removidos em solenidade 
Marcelo Anátocles Ferreira foi promovido, em novembro, a desembargador por merecimento 

par a vaga aberta pela aposentadoria 
da desembargadora Celia Maria Vidal 
Meliga Pessoa. Na solenidade de pos-
se, o Tribunal também realizou remo-
ções e promoções de juízes. O presi-
dente da Amaerj, Cláudio dell'Orto, 
prestigiou a cerimônia.

Foram promovidos e removidos os 
seguintes juízes: Daniela Bandeira 
de Freitas, Nearis dos Santos Car-
valho Arce, Mabel Christina Cas-
trioto Meira de Vasconcellos, Tulia 
Correa de Mello Barbosa, Elisabete 
Franco Longobardi, Luciana Fiala 
de Siqueira Carvalho, Erica de Paula 
Rodrigues da Cunha, Claudia Nas-
cimento Vieira, Alexandre Abrahão 
Dias Teixeira, Ana Lucia Pereira 
Mazza, Luiz Felipe Negrão, Carlos 
André Spielmann, Ricardo Lafayette 
Campos, Mauro Penna Macedo Gui-
ta, Carla Silva Correa, Veleda Suzete 
Saldanha Carvalho, Victor Silva dos 
Passos Miranda, Luiz Alfredo Car-
valho Junior, Rafael Estrela Nobre-
ga, Hindeburg Brasil Cabral Pinto 
da Silva, Felipe Carvalho Gonçalves 
da Silva, Sheila Draxler Pereira de 
Souza, Marcelo Borges Barbosa, Ro-
drigo Moreira Alves, Jussara Maria 
de Abreu Guimarães, Enrico Carra-
no, Richard Robert Fairclough, Isa-
belle da Silva Scisinio Dias, Isabela 
Lobão dos Santos, Renata Palheiro 
Mendes de Almeida, Ane Cristine 
Scheele Santos.

Jean P
into / TJ-R

J
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Os presidentes dos 90 tribunais 
brasileiros aprovaram, em 19 
de novembro, no encerra-

mento do VII Encontro Nacional do 
Judiciário, seis metas nacionais a serem 
perseguidas pela Justiça em 2014 para 
garantir uma prestação judicial mais 
célere e eficiente ao cidadão brasileiro. 
Entre elas, estão medidas que buscam 
aumentar a produtividade, reduzir o 
congestionamento processual, garantir 
estrutura mínima de trabalho, sobretu-
do nas varas do primeiro grau, e com-
bater a corrupção.

As Justiças Estadual e Militar terão de 
concluir 100% de todas as ações desse 
tipo distribuídas até 31 de dezembro 

BRASIL

EVENTOS

Presidentes aprovam metas nacionais para garantir mais eficiência ao Judiciário em 2014
Um dos objetivos é garantir estrutura mínima de trabalho, principalmente nas varas do primeiro grau

de 2012. Já a Justiça Federal e o Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), além de 
eliminar o estoque que ingressou até o 
final de 2011, terão de avançar e con-
cluir 50% das ações que ingressaram no 
decorrer de 2012.

A priorização da primeira instância 
foi contemplada ainda como diretriz es-
tratégica do Poder Judiciário pelos pre-
sidentes dos 90 tribunais brasileiros. A 
medida é o primeiro passo para a conso-
lidação de uma política nacional voltada 
ao aprimoramento desse segmento de 
Justiça. Pela diretriz, os tribunais terão 
de orientar programas, projetos e ações 
de seus planos estratégicos, aperfeiçoar 
os serviços judiciários de primeira ins-

tância e equalizar os recursos orçamen-
tários, patrimoniais, de tecnologia da 
informação e de pessoal entre primeiro 
e segundo grau.

Para assegurar mais produtividade e 
celeridade na solução dos litígios, foram 
mantidas e ampliadas, no VII Encontro 
Nacional, as metas 1 e 2 para 2014. A 
Meta 1, voltada a todos os segmentos de 
Justiça, prevê que os tribunais julguem, 
no ano que vem, número maior de pro-
cessos que a quantidade de novas ações 
que ingressaram no período. Já a Meta 2 
determina que as Cortes solucionem o 
estoque processual, com percentuais que 
variam de acordo com o ramo da Justiça.
(Com informações do CNJ)

Ao som de sucessos da música po-
pular brasileira, a cantora Preta 
Gil, agitou a festa de fim de ano 

da Amaerj, realizada, em 07 de dezembro, 
no Centro Cultural Ação da Cidadania. A 
festa contou com a participação de cente-
nas de pessoas e homenageou a culinária 
de diversos países, com o tema “Volta ao 
Mundo”. Outra grande atração da noite 
foi o DJ Cappelli, que agitou a pista com 
hits de sucesso nacionais e internacionais.

Durante o evento, a TM Travel, agên-
cia de turismo conveniada à Amaerj, 

Amaerj promove animadas confraternizações e encerra 2013 em grande estilo 
Show da cantora Preta Gil foi um dos destaques nas comemorações da magistratura fluminense 

sorteou uma passagem de ida e volta 
para Buenos Aires, com seguro via-
gem incluso, a ser realizada de 15 a 18 
de maio de 2014. A ganhadora foi a 
associada Samara Freitas Cesário, que 
recebeu o prêmio das mãos da Tânia 
Marinho Soska, diretora da TM Travel 
Turismo, e do presidente da Amaerj, 
Cláudio dell´Orto.

Regionais
No dia 11 de dezembro, foi a vez da 

6ª Seção Regional da Amaerj, em Volta 

Redonda, promover a confraternização 
dos magistrados do Sul Fluminense.  
Para a comemoração, foi realizado um 
jantar no Restaurante Jardim Secreto, 
em Penedo. Na ocasião, também foram 
celebradas as eleições associativas, que 
elegeram o juiz Rossidélio Lopes da 
Fonte, para assumir a Presidência Geral 
da Entidade, e do juiz Roberto Reis, à 
frente da Regional de Volta Redonda. 

Na mesma data, a 2ª Seção Regional 
da Amaerj, em Campos dos Goytacazes, 
reuniu os magistrados do Norte Flumi-
nense, em um jantar no Restaurante Po-
tenza, localizado no Centro de Campos. 
Já em 12 de dezembro, a 5ª Seção Regio-
nal da Amaerj, em Nova Friburgo, pro-
moveu a confraternização de todos da 
região no Restaurante Braun & Braun, 
situado na Região Serrana do Rio.

Embalada pela bateria da escola de 
samba da Viradouro, a 1ª Regional da 
Amaerj, em Niterói, realizou uma gran-
de festa, em 19 de dezembro, no espaço 
S.A Gourmet, na Churrascadia Mo-
cellin. O evento também contou com 
um DJ e teve um delicioso Buffet.

Luis H
enrique

Show da cantora Preta Gil agitou a pista com variado repertório brasileiro
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CURTAS

A Amaerj apresentou à Presidên-
cia do TJ-RJ uma lista tríplice 
de juízes para compor a Comis-

são de Apoio à Qualidade dos Serviços 
Judiciários (COMAQ). Os juízes João 

Amaerj apresenta lista tríplice para COMAQ

Luiz Ferraz de Oliveira Lima, Daniela 
Bandeira de Freitas e Cláudio Ferreira 
Rodrigues integram a lista, que foi de-
finida na última Reunião Aberta de Di-
retoria, no dia 12 de novembro. O ma-

gistrado escolhido pela desembargadora 
Leila Mariano, presidente do TJ-RJ, será 
o representante da Associação na Co-
maq, podendo participar das reuniões e 
sessões com direito a voto.

A presidente do TJ-RJ, desem-
bargadora Leila Mariano, ins-
tituiu um grupo de trabalho 

para uniformizar o entendimento das 
Câmaras de Consumo e das Turmas 

TJ-RJ cria grupo de trabalho para Câmaras de Consumo e das Turmas Recursais Cíveis

Recursais Cíveis. Fazem parte do gru-
po os desembargadores Ana Maria de 
Oliveira, Marcos Alcino Torres e Regi-
na Passos, além das juízas Lucia Glio-
che, Renata Martins e Isabela dos San-

tos. Os magistrados receberão apoio 
administrativo, técnico e operacional 
do Departamento de Apoio aos Ór-
gãos Colegiados Administrativos do 
Gabinete da Presidência.

ESPORTES
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Associados se confraternizaram no torneio de tênis da Amaerj

2º Amaerj Tennis Open reúne magistrados em Vargem Grande
Dezenas de magistrados participaram da competição que contou com homenagens

A Sede Campestre da Amaerj, em 
Vargem Grande, sediou, no dia 
7 de dezembro, a 2ª edição do 

Amaerj Tennis Open. O torneio foi dis-
putado por mais de 20 associados, que 
se confraternizaram através do esporte. 
Na ocasião, a Amaerj homenageou o juiz 
Brenno Mascarenhas, que atualmente in-
tegra a Federação de Tênis do Estado do 
Rio de Janeiro, e lembrou do juiz e espor-
tista Carlos Alfredo Flores, que faleceu 
em virtude de um acidente aéreo.

Os campeões da categoria masculina 
foram Antônio Jayme Boente e Rodri-
go Meano, que derrotaram Fábio Costa 
Soares e Daniel Vianna na final por 8/3. 
Na categoria mista, Ana Paula Cardoso 
e Daniel Braz sagraram-se campeões ao 
vencer Márcio Olmo e Eliza por 8/0.

Além dos associados, o professor 
Sylvio Bastos, comentarista de tênis 
na Fox Sports e responsável pelo blog 
“Juntos no Tennis”, participou da com-
petição. O especialista, que também 
é representante da empresa esportiva 
Wilson na Região Sudeste, premiou as 
duplas campeãs, com produtos da mar-
ca. Durante o evento, Bastos também 
administrou uma clínica para apresen-
tação das técnicas e aperfeiçoamento 
do conhecimento sobre a modalidade.

Categoria Masculina:

Dupla Campeã: Rodrigo Meano e Antônio Jayme Boente
Dupla Vice-campeã: Fábio Costa Soares e Daniel Vianna

Categoria Mista:

Dupla Campeã: Ana Paula Cardoso e Daniel Braz (marido)
Dupla Vice-campeã: Márcio Olmo e Eliza (esposa)

Resultados
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CURTAS

Desembargador Antonio José Carvalho lança livro no antigo Palácio da Justiça 

Mais de cem magistrados, ad-
vogados, amigos e familiares 
do desembargador Antonio 

José Ferreira Carvalho participaram do 
lançamento do livro “Passeando pela 
Vida”, escrito pelo diretor do Departa-
mento de Comunicação da Amaerj. O 
presidente Cláudio dell'Orto, e o pre-
sidente eleito da Associação, juiz Ros-
sidélio Lopes da Fonte, também pres-
tigiaram o evento, realizado em 28 de 
novembro, no antigo Palácio da Justiça.

A
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Desembargador distribuiu autógrafos para magistrados durante o lançamento

O desembargador Alcides da 
Fonseca Neto, da 23ª Câmara 
Cível do TJ-RJ, recebeu, em 

Desembargador Alcides da Fonseca Neto recebe Medalha Pedro Ernesto

13 de dezembro, o Conjunto de Me-
dalhas de Mérito Pedro Ernesto. A Co-
menda, principal homenagem do Rio de 

Janeiro, foi realizada por iniciativa do 
vereador Eduardo Moura (PSC-RJ), na 
Câmara Municipal.

ESPORTES
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Magistratura homenageou o juiz e esportista Carlos Alfredo Flores no Sul

Magistrados do Rio de Janeiro 
e do Rio Grande do Sul re-
alizaram, em 30 de novem-

bro, uma partida de futebol para home-
nagear o juiz Carlos Alfredo Flores da 
Cunha, que faleceu em outubro. O jogo 
foi realizado em Porto Alegre (RS), no 
Centro de Treinamento do Internacio-
nal, time de coração do magistrado.

Cerca de 50 magistrados participa-
ram da homenagem, que contou com a 
presença do ministro Marco Bellizze, do 
STJ, e do presidente eleito da AMB, juiz 
João Ricardo. O jogo foi promovido por 

Amaerj e Ajuris promovem jogo de futebol em homenagem póstuma ao juiz 
Carlos Flores
Torcedor do Internacional, o magistrado foi homenageado no Centro de Treinamento do Clube

Amaerj e Ajuris e teve o apoio do Sport 
Club Internacional.

Antes de começar o jogo, reunidos no 
círculo central do gramado, os cariocas 
vestidos com o uniforme vermelho do 
Inter (o preferido do homenageado) e 
os gaúchos com o branco, lembraram de 
Carlos Alfredo. O vice-presidente Social 
da Ajuris, José Antônio Azambuja Flores 
entregou uma placa ao juiz Sandro Espín-
dola, representante da Amaerj. A distin-
ção será recebida pela família do magistra-
do. “Quem o conheceu, sabe que era um 
grande amigo”, resumiu o vice-presidente. 

Sandro Espíndola lembrou o amor 
pela família, pela magistratura e pelo fu-
tebol como os maiores legados do amigo. 
Também citou como marca registrada a 
sua alegria em todos os momentos. “Não 
lembro de ver ele triste”, resumiu. Abraça-
dos, os presentes rezaram um Pai Nosso e 
uma Ave Maria em torno da camiseta de 
número três, a preferida do magistrado.

A Amaerj venceu a partida e ficará com 
o troféu especial, que será exposto na sede 
campestre da Associação, em Vargem 
Grande. Mas o placar foi o menos impor-
tante. O carinho e o reconhecimento dos 
amigos deu o tom da justa homenagem.

Grande esportista e integrante do 
time de futebol da Amaerj, o juiz Carlos 
Alfredo Flores da Cunha faleceu aos 48 
anos, em 22 de outubro. O magistrado 
estava a bordo de um monomotor que 
caiu na Lagoa do Marine, em São José 
do Imbassaí, distrito de Maricá, na re-
gião metropolitana do Rio de Janeiro. 
(Com informações da Assessoria de Imprensa 
da Ajuris)
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Apoio

Instituto

CONVÊNIO

Sony oferece atendimento telefônico exclusivo para associados

A parceria da Amaerj com a Sony traz agora mais um benefício para os associados. A multinacional criou um serviço 
exclusivo para os magistrados, que contarão com atendimento telefônico e auxilio personalizado nas compras 
realizadas pelo site da marca.

Para adquirir o suporte é preciso acessar http://store.sony.com.br/parceiros e fornecer o código promocional, que é: 
Amaerj. Em caso de dúvidas, entre em contato com um dos consultores de venda da Sony através dos números: 4003-
8515 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 878 1029 (demais localidades).

Além do atendimento telefônico, a Sony oferece diversas facilidades na forma de pagamento. Até 12x sem juros 
no cartão de crédito nos pedidos acima de R$199,00 e 5% de desconto adicional, em pagamentos à vista no boleto 
bancário.

CURTAS

Em clima de confraterniza-
ção, dezenas de pessoas, entre 
adultos e crianças, participa-

ram, em 15 de dezembro, da confra-
ternização de Natal da Sede Cam-
pestre da Amaerj, em Vargem Gran-
de.  A chegada do Papai Noel foi o 
grande destaque do dia. Após descer 
de um helicóptero, o bom velhinho 
distribuiu presentes para a criançada. 
As lembranças foram trazidas pelas 
mães. Na ocasião, também foi ofere-
cido um saboroso almoço, com pra-
tos natalinos, além de variadas ativi-
dades recreativas.
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Ao som de músicas natalinas, o bom velhinho alegrou a tarde de diversas crianças

Chegada do Papai Noel promove tarde animada na Sede Campestre da Amaerj


