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A Associação conta agora com dois im-
portantes patrocinadores para realizar o 
Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos 
Humanos: a Rio Ônibus e o Bradesco. 
Com a adesão destes parceiros, a Amaerj 
poderá majorar os prêmios a serem entre-
gues aos melhores trabalhos inscritos nas 
categorias Monografias, Práticas Huma-
nísticas e na novidade desta edição,  Re-
dações do Ensino Fundamental.

A Amaerj protocolou requerimento 
administrativo que pleiteia à presidên-
cia do TJ-RJ emissão de nova carteira de 
identidade para os magistrados aposen-
tados. O objetivo da Associação é que o 
documento apresente o mesmo núme-
ro de registro que já constava na antiga 
identificação, a fim de evitar divergências 
na documentação dos magistrados.

Com estatuto formalmente aprova-
do, o Fundo Sonhar Amaerj já está re-
cebendo adesões de todos aqueles que 
quiserem ajudar a construir os objetivos 
que levaram à criação desta iniciativa. 
Estruturado pela diretoria de Projetos 

Sociais da Associação, o Fundo tem a 
meta de transformar sonhos em rea-
lidade e promover a inclusão social, a 
partir de contribuições voluntárias de 
magistrados, servidores e demais inte-
ressados em participar.

Em evento que teve auditório lotado, a Amaerj anunciou formalmente a 
intenção de que o TJ-RJ adote eleições diretas, com participação de todos os 
juízes vitalícios, por simples mudança no Regimento Interno. Realizada em 29 
de abril, a mobilização reuniu representantes de associações da magistratura 
de diversos estados da Federação. Na abertura, o presidente Cláudio dell’Orto 
deixou claro que este é um antigo pleito da categoria e que esta bandeira deve ser 
reforçada, posto que é indispensável que magistrados de primeiro grau possam 
atuar na escolha dos seus representantes no tribunal.
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Fundo Sonhar Amaerj: é hora de concretizar projetos

Comitê Gestor do Fundo Sonhar Amaerj durante a aprovação do estatuto

Manutenção do número de 
registro

Rio Ônibus e Bradesco: novos 
parceiros da Amaerj

No período que vai do final de abril ao 
início de maio, a Amaerj recebeu mais 
de 100 estudantes no projeto Juristur/
Conhecendo o Judiciário, além de uma 
visita especial: 26 líderes comunitários 
de Jacarepaguá, que fazem parte do pro-
grama Justiça Cidadã, relizado pelo De-
partamento de Avaliação e Acompanha-
mento de Projetos Especiais e coordena-
do pela desembargadora Cristina Tereza 
Gaulia, do TJ-RJ.

Mais de cem estudantes no 
Juristur
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EXPEDIENTE

A participação da Amaerj na 
38ª Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ Rio 2013) foi 

destaque no site oficial do evento na 
internet. A notícia destacou também 
a opinião do presidente da Associa-
ção, Cláudio delĺ Orto, sobre o en-
contro que acontecerá no Rio de Ja-
neiro, de 23 a 28 de julho. “O evento é 
muito aguardado por toda a comuni-
dade brasileira, no sentido de ter uma 
palavra de paz e fé nesses momentos 
difíceis em que a humanidade passa 
por uma crise de valores”, disse.

A Amaerj vem incentivando seus 
associados a acolherem os jovens pe-
regrinos da JMJ Rio 2013. Também 
disponibilizará as dependências de 
sua sede campestre, em Vargem Gran-
de, durante todos os dias da Jornada, 
para a hospedagem dos bispos.

Até meados de maio, dezesseis asso-
ciados tinham aderido à campanha, 
o que garante acolhimento a mais de 
trinta jovens. 

A JMJ Rio 2013, organizada pela 
Igreja Católica, é o maior encontro 
de jovens religiosos do mundo e de-
verá reunir mais de dois milhões e 
meio de pessoas.

Os magistrados que tiverem in-
teresse em participar podem entrar 
em contato com Marcos Aguiar, por 
meio dos telefones (21) 3861-1124 e 
8440-4295 ou e-mail: 
marcosaguiar@amaerj.org.br.

Site oficial da Jornada 
Mundial da Juventude 
destaca apoio da Amaerj
Mais de 30 peregrinos já contam 
com hospedagem garantida 
pelos associados da Amaerj

Amaerj e Emerj promovem evento em homenagem 
à desembargadora Marilene Melo Alves

ela ter sido a defensora e idealizadora dos 
Centros de Mediação, e entristecidos 
pelo fato de ela se aposentar esse ano”, 
declarou o magistrado.

A desembargadora Marilene Melo Al-
ves é coordenadora do Núcleo Permanen-
te de Mediação de Conflitos do Tribunal 
de Justiça (Nupemec) e ganhou o Prêmio 
Innovare, em 2011, pela coordenação do 
Programa de Mediação em comunida-
des atendidas pelas UPPs. Atualmente  
o projeto está em andamento no Com-
plexo do Alemão, e nas comunidades do 
Pavão e Pavãozinho, Morro da Formiga, 
Dona Marta e Cidade de Deus.

Entre as autoridades presentes estavam 
o promotor de Justiça e professor Hum-
berto Dalla e o juiz de Direito Antonio 
Aurélio Abi-Ramia Duarte. 
(Com informações do TJ-RJ)

A Amaerj, em parceria com a Esco-
la da Magistratura do Estado do 
Rio de Janeiro (Emerj) e o Cen-

tro de Mediação de Nova Friburgo, rea-
lizaram, em 24 de maio, a palestra “Me-
diação de conflitos: trajetória, desafios e 
perspectivas”, no Nova Friburgo Country 
Clube. O evento homenageou a desem-
bargadora Marilene Melo Alves, que foi 
a idealizadora do Centro de Mediação de 
Conflitos da Comarca, em abril de 2010.

Para o juiz Fernando Luis Gonçalves 
Moraes, presidente da 5ª Seção Regio-
nal da Amaerj, em Nova Friburgo, o 
encontro foi uma forma de prestar agra-
decimento à desembargadora, pelas con-
tribuições prestadas à Justiça, e de despe-
dida, já que a magistrada se aposentará 
em setembro. “Estamos muito contentes 
com a homenagem, que é muito justa por  

Desembargadora Marilene Alves recebeu diversas homenagens durante o evento

Magistrada foi a idealizadora do Centro de Mediação de Conflitos de Friburgo
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AÇÃO AMAERJ

CURTAS

Família Slaibi lança obras jurídicas no Museu da Justiça

A Amaerj protocolou em 2 de 
maio um requerimento admi-
nistrativo que pleiteia à presi-

dência do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TJ-RJ), representada 
pela desembargadora Leila Mariano, a 

Amaerj requer manutenção do número de registro na carteira de aposentados 
Objetivo é evitar que continuem a ocorrer divergências na documentação dos magistrados

emissão de uma nova carteira de identi-
dade para os magistrados aposentados. A 
Associação requer que o novo documento 
apresente o número de registro que consta-
va na antiga identificação dos magistrados.

De acordo com o requerimento, a su-

pressão do número de registro de identida-
de na nova carteira provoca uma enorme 
confusão em toda a documentação do 
magistrado, pois a atual é apenas funcional 
e não um documento de identidade com 
validade em todo o território nacional.

Presidente da Amaerj se reúne com pais da juíza Cristiane Buosi 

O presidente da Amaerj, Cláu-
dio dell’Orto, recebeu em 3 
de maio os pais da juíza Cris-

tiane Tomaz Buosi, Claudino e Maria 
Buosi, na sede da Associação. A juíza 
faleceu em agosto do ano passado, víti-
ma de um acidente de carro, na Cidade 
do Panamá. O encontro, que também 

teve a presença da juíza Erica Batis-
ta de Castro, foi marcado por muitas 
lembranças da magistrada. Dell’Orto 
ofereceu todo apoio, através da Asso-
ciação, aos pais da juíza. Além disso, a 
Amaerj se comprometeu a realizar uma 
missa quando completar-se um ano da 
morte da juíza.   Saudades e lembranças marcaram o encontro na Amaerj

Associação foi representada em seminário do STM

O desembargador Antonio 
José Ferreira Carvalho, 
diretor de Comunicação 

Social da Amaerj, participou como 
palestrante e compôs a mesa de 
encerramento do “Seminário de 
Direito Penal e Processual Penal”. O 
evento foi realizado de 15 a 19 de abril, 

no Centro de Estudos Judiciários da 
Justiça Militar da União (CJM), em 
Brasília (DF), dirigido pelo ministro 
do Superior Tribunal Militar (STM), 
José Coelho, e coordenado pelo juiz 
auditor, Jorge Marcolino dos Santos. 

Estiveram presentes os desembar-
gadores José Muiños Piñeiro Filho, 

Correio Braziliense publica artigo do presidente da Amaerj 

O artigo “Ganha, mas não leva”, 
de autoria do presidente da  
Amaerj, Cláudio dell’Orto, con-

tinua repercutindo na mídia. Desta vez foi 
o jornal Correio Braziliense, que cedeu es-
paço na páginas da edição de 6 de maio. 

Geraldo Prado, Roberto Guimarães 
(presidente do Instituto dos Magis-
trados do Brasil-IMB), a juíza Renata 
Gil (representando a Associação dos 
Magistrados Brasileiros-AMB), a juí-
za de Direito da Auditoria de Justiça 
Militar do Estado do Rio de Janeiro  
(AJMERJ), entre outras autoridades.

No artigo, o magistrado escreve sobre 
uma das maiores dificuldades enfrenta-
das pela magistratura contemporânea, 
que diz respeito à cobrança da sociedade 
e dos órgãos de controle sobre o tempo 
de duração dos processos e o resultado 

das sentenças. “Cobram-se decisões rá-
pidas, sem preocupação com a qualida-
de. Terá cumprido seu papel, para efei-
tos internos do Judiciário, o juiz que al-
cançar a produtividade calculada pelos 
órgãos de controle”, afirma dell’Orto.

A GZ editora promoveu, em 
29 de março, em parceria 
com a Amaerj e a Emerj, o 

lançamento de três obras jurídicas da 
família Slaibi. Durante a cerimônia, 
realizada no Salão dos Passos Perdidos, 
no prédio do Museu da Justiça, o 
desembargador Nagib Slaibi Filho 
lançou a obra “Direito Fundamental à 

Tutela Cautelar”; a juíza Maria Cristina 
Barros Gutiérrez Slaibi, o “Dever 
Judicial de Julgamento do Mérito”, e  
Matilde Carone Slaibi Conti, o livro 
de “Direito Odontológico”.

O desembargador Nagib Slaibi Filho 
aponta a relevância de sua obra para os 
estudantes, ao comentar que “O direito 
à tutela cautelar constitui direito 

fundamental no Estado Democrático 
de Direito Subjetivo”. Em seu livro, a 
juíza Maria Cristina Barros Gutiérrez 
Slaibi, aborda o comprometimento 
dos juízes com seu labor. Por sua vez, 
Matilde Carone Slaibi, odontóloga 
e advogada, aborda em seu livro as 
vertentes do Direito dentro do universo 
pouco conhecido da odontologia.  
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BRASIL

Em 10 de maio, o ministro Dias 
Toffoli, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), negou os 

pedidos de liminar para suspender a 
tramitação da Proposta de Emenda à 
Constituição 33/2011, que submete 
parte das decisões do STF ao crivo 
do Congresso Nacional. Toffoli não 
chegou a analisar o mérito da proposta 
– se ela é ou não constitucional – 
apenas negou os pedidos porque 
não viu a urgência necessária para 
suspender sua tramitação.

Isso porque, o presidente da Câmara, 
deputado Henrique Eduardo Alves, 
afirmou, em 25 de abril, que não 

Andamento da PEC 33 está suspenso na Câmara dos Deputados  
Texto da Emenda Constitucional prevê submissão de decisões do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional

A coluna Justiça e Cidadania, 
do jornal O Dia, publicou, 
em 30 de abril, entrevista 

com o presidente da Amaerj, Cláudio 
dell´Orto, sobre o assunto. O ma-
gistrado criticou a PEC, afirmando 
que o projeto não passa de balão de 
ensaio, embora tenha tido força para 

instalará agora a comissão especial 
para analisar a PEC aprovada um dia 
antes pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC). Assim, 
de acordo com o ministro Dias Toffoli, 
não há motivos para a concessão das 
liminares pedidas em dois mandados de 
segurança impetrados pelos deputados 
federais Carlos Sampaio (PSDB-
SP) e Roberto Freire (PPS-SP). Sua 
decisão, no entanto, não significa que 
os pedidos de liminar não possam ser 
reavaliados caso a proposta comece a 
tramitar normalmente. Nas palavras 
do ministro “acaso se apresente no 
futuro o periculum in mora, poderá, 

então, ser enfrentado o requisito da 
plausibilidade jurídica do pedido”.

Para o deputado Sampaio, a PEC 33 é 
inconstitucional porque tende a “abolir 
cláusula pétrea da separação de poderes”, 
e visa alterar a dinâmica do controle de 
constitucionalidade, as relações entre os 
poderes, as funções do Judiciário e do 
STF e o procedimento de aprovação de 
emendas à Constituição. Já Roberto Freire 
observou que proposta semelhante foi 
incluída na Constituição de 1937 e que, 
portanto, seria uma “franca renovação de 
uma concepção de Estado autoritária”.
(Com informações da Câmara dos Deputados, 
O Globo e ConJur)

 “É um absurdo porque é inconstitucional e fere cláusula pétrea”, afirmou o 
presidente da Amaerj

gerar a maior crise entre os poderes. 
Para dell´Orto, o fato mais grave é a 

PEC ter sido aprovada pela CCJC. “É 
um absurdo porque é inconstitucio-
nal e fere cláusula pétrea”, afirmou.

Questionado sobre se acredita que, 
por meio da PEC, os políticos estariam 
buscando legislar em causa própria, o pre-

sidente da Amaerj disse que não, mas de-
fende que, “(...) estão querendo é quebrar  
o equilíbrio entre os poderes. Porque, 
por exemplo, os parlamentares podem 
criar Lei de Anistia aos condenados na 
ação 470, conhecida como o julgamento 
do Mensalão”, declarou ao jornal.
(Com informações do O Dia)

LEGISLATIVO

Uma proposta em análise na Câ-
mara autoriza a colocação tem-
porária de placa especial em ve-

ículos de membros do Ministério Públi-
co e do Poder Judiciário que estejam em 
situação de risco, a fim de impedir a sua 
identificação. De autoria do deputado 
Valtenir Pereira (PSB-MT), o Projeto de 
Lei 4.984/13 inclui a medida no Código 
de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97).

Atualmente, o Código prevê o uso de 
placas especiais temporariamente para 
os magistrados que exerçam competên-

Magistrado em risco poderá ter placa especial que dificulte identificação de carro
De autoria do deputado Valtenir Pereira (PSB-MT), o Projeto de Lei 4.984/13 está em tramitação

cia ou atribuição criminal, mas não para 
os que especificamente estejam em risco 
em razão do exercício da função.

“A situação de risco pessoal será avalia-
da pelas corregedorias de Justiça, e o uso 
de placas que impeçam a identificação 
dos usuários específicos será temporário, 
com a devida comunicação aos órgãos de 
trânsito”, explica Valtenir Pereira.

O projeto tramita em caráter con-
clusivo e será analisado pelas comis-
sões de Viação e Transportes; de Se-
gurança Pública e Combate ao Cri-

me Organizado e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.
(Com informações da Câmara Notícias)
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Com auditório lotado Amaerj realiza manifestação em prol das eleições diretas no TJ-RJ

AÇÃO AMAERJ

Realizado no final de abril, o movimento reivindica um pleito antigo da magistratura fluminense

Conforme adiantamos na edição 
anterior, a manifestação realizada 
pela Amaerj em 29 de abril reu-

niu um grande número de adeptos da mo-
bilização em prol das eleições diretas nos 
tribunais. Em evento que teve auditório 
lotado, a Associação anunciou formalmen-
te a intenção de que o TJ-RJ adote eleições 
diretas, com participação de todos os juízes 
vitalícios, por simples mudança no Regi-
mento Interno. A mesa foi composta pelos 
representantes das associações do Rio de 
Janeiro, Cláudio dell’Orto, presidente da 
Amaerj; do Maranhão, Gervásio Santos; 
do  Rio Grande do Sul, João Ricardo dos 
Santos Costa, e da Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB), Walter Pereira.

Anfitrião do evento, dell´Orto refor-
çou a necessidade de uma participação 
política da magistratura brasileira, prin-
cipalmente do primeiro grau de jurisdi-
ção. “Somos todos membros do Tribu-
nal e acho razoável uma hermenêutica 
no sentido de dizer isto, ou seja, quando 
a lei determina que a votação será feita 
pelos membros do Tribunal nós não po-
demos tentar interpretar isso como se os 
juízes fossem funcionários ou exerces-
sem qualquer outra função no Tribunal 
que não fosse a de ser membro do Poder 
Judiciário. Então, diante disso eu acho 
que nós temos que reforçar esta bandei-
ra”, afirmou o presidente da Amaerj.

Dell’Orto destacou que o pleito é antigo 
e que outras diretorias já atuaram no sen-
tido de conseguir estabelecer no TJ-RJ as 
eleições diretas. Para demonstrar, o presi-

dente da Amaerj trouxe fixado um broche 
com dizeres “os juízes do Rio querem votar 
para presidente do Tribunal” – que foi sím-
bolo de uma campanha promovida duran-
te a presidência do então juiz Luis Felipe 
Salomão, entre 2002 e 2003. Atualmente 
Salomão é ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e a eleição direta no tribu-
nal fluminense continua sendo um desejo 
da maioria dos magistrados que integram o 
Judiciário estadual do Rio. 

O juiz Walter Pereira, representan-
te da AMB na campanha “Diretas Já”, 
foi o segundo a discursar. O magistra-
do ressaltou a luta da Amaerj e afirmou 
que a necessidade de eleições diretas já 
está consolidada entre os magistrados. 
“A magistratura já venceu a ideia de que 
não é bom nem ruim (as eleições diretas). 
Nós já nos convencemos que é necessá-
rio, é indispensável que os magistrados 
de primeiro grau possam atuar na esco-
lha dos seus representantes no tribunal”, 
pontuou. O magistrado também parabe-
nizou os colegas fluminenses. “Parabéns 
à magistratura carioca que abraça esta 
proposta e tantas outras propostas de 
interesse da magistratura e sai na frente 
com iniciativas importantes e agregado-
ras de interesse coletivo”, concluiu.

O terceiro a fazer uso da palavra foi o 
juiz Gervásio dos Santos, presidente da 
Associação dos Magistrados do Mara-
nhão (Amma), que ressaltou a história 
de protagonismo da magistratura do 
Rio. “Aqui nasceu a AMB, aqui nasceu o 
associativismo da magistratura brasileira 

e nada mais simbólico do que esta cam-
panha, este movimento ser lançado exa-
tamente no Rio de Janeiro”, enfatizou.

O quarto integrante da mesa a falar 
foi o juiz João Ricardo dos Santos Costa, 
diretor do departamento de Coordena-
ção de Processos Judiciais da Associação 
dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) 
que afirmou que “a magistratura brasilei-
ra está constrangida de estar fora desse 
processo de escolha dos representantes 
dos seus tribunais”. O magistrado tam-
bém aprovou a alternativa proposta pela 
Amaerj.  “A iniciativa de provocar, atra-
vés de um ato administrativo, a possibi-
lidade dos juízes escolherem o presidente 
do seu Tribunal é um passo importante e 
inédito neste processo de construção da 
nossa democracia”, ressaltou o juiz. 

Os representantes da Associação dos 
Magistrados Catarinenses (AMC), juiz 
Sérgio Junkes, da Associação dos Magis-
trados do Rio Grande do Norte (Amarn), 
juíza Hadja Rayane de Alencar, da Asso-
ciação dos Magistrados do Estado de Goi-
ás (Asmego), juiz Gilmar Luiz Coelho, e 
da Associação dos Magistrados da Paraíba 
(AMPB), juiz Horácio Ferreira de Melo 
Júnior, também manifestaram apoio e 
discursaram no evento. 

A iniciativa da Amaerj tem o apoio 
do Movimento Unidade e Valorização 
da Magistratura, composto pelas asso-
ciações de magistrados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Goiás, Maranhão, Sergi-
pe, Piauí, Alagoas e Ceará, entre outras.

Depoimentos

“Nós, magistrados de Santa Ca-
tarina, a exemplo de todos os ou-
tros colegas que estão aqui, estamos 
muito entusiasmados com a adesão 
a esta bandeira, pelos horizontes 
que estão se abrindo.” – Juiz Sérgio 
Junkes, presidente da AMC

“A iniciativa é muito importan-
te para o Judiciário. Vocês estão de  

parabéns. Adianto que vamos lançá-
-la em Goiás e que todos serão con-
vidados.” – Juiz Gilmar Luiz Coe-
lho, presidente da AMPB

“Eu quero dizer a vocês de nosso 
absoluto empenho na questão da de-
mocratização do Poder Judiciário. É 
uma causa que abracei com todo en-
tusiasmo.” – Juíza Hadja Rayane de 

Alencar, presidente da Asmego

É preciso sensibilizar a socie-
dade e o Congresso Nacional de 
que, melhorando a administração 
do Poder Judiciário, também es-
taremos melhorando a prestação 
jurisdicional e os serviços que pres-
tamos à sociedade.” – Juiz Gervásio 
dos Santos, presidente da Amma
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BRASIL

O Seminário Regras de Concur-
so para a Magistratura, pro-
movido pelo Conselho Nacio-

nal de Justiça (CNJ), em 6 e 7 de maio, 
em Brasília (DF), teve o objetivo prin-
cipal de debater as questões que envol-
vem o atual modelo de seleção de juízes. 
O evento foi realizado pela Comissão 
Permanente de Eficiência Operacional 
e Gestão de Pessoas do CNJ, presidida 
pelo conselheiro José Lucio Munhoz. 

Um dos temas questionados foi a  
contratação de empresas terceirizadas 
para realização de concursos públicos para 
ingresso na magistratura, o que ocorre em 
80% dos casos. Ou seja, o Poder Judiciário 
pouco participaria desse processo. 

Por isso mesmo, a  principal e mais de-

CNJ debate novo formato de concursos para seleção de juízes
Discussão teve lugar em seminário realizado pela Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de 
Pessoas do Conselho

batida proposta foi a instituição de um 
certame de âmbito nacional, exclusivo 
para a primeira etapa, a ser promovido 
por uma comissão composta por repre-
sentantes do CNJ ou demais Conselhos 
Nacionais, das escolas nacionais da ma-
gistratura e da Ordem dos Advogados 
do Brasil. “O que temos observado é 
que são as instituições privadas que es-
tão traçando o perfil dos nossos magis-
trados, e não o Poder Judiciário”, afir-
mou o conselheiro Lucio Munhoz.

A aplicação de exame psicotécnico 
também foi debatida no  evento. Du-
rante painel presidido pelo conselheiro 
José Guilherme Vasi Werner, o desem-
bargador do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJ-SP) Geraldo 

Francisco Pinheiro Franco defendeu 
a realização do exame como forma de 
prevenir problemas no desempenho 
profissional do magistrado. Porém, os 
opositores ao exame consideram-no in-
capaz de atestar se o candidato à carreira 
de juiz é apto ou não para o cargo. 

O presidente da Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), Renato Henry Sant́ Anna, 
mostrou preocupação quanto à “subje-
tividade” do exame psicotécnico e disse 
temer o risco de estigmatização de de-
terminados candidatos diante dos exa-
minadores da prova oral (fase seguinte 
ao exame psicotécnico), de acordo com 
o resultado da etapa anterior da seleção.
(Com informações da Agência CNJ de Notícias)

Preocupada com a preparação de 
magistrados de todo o País para 
julgar as ações de improbidade 

administrativa, a Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Ma-
gistrados (Enfam), promove curso com 
este foco. De acordo com a presidente 
da Escola, a ministra Eliana Calmon, a 
iniciativa, realizada em parceria com o 
CNJ, vem sendo implementada porque, 
desde 2011, só foram julgados 5 mil pro-
cessos neste escopo, de um total de 16,6 

Curso prepara magistrados para julgar ações de improbidade administrativa
Iniciativa integra ações da Enfam para acelerar o julgamento das ações de improbidade e de crimes contra a 
administração, em cumprimento da Meta 18 do CNJ

mil ações impetradas pelo Ministério 
Público nos tribunais de todo o País.

Iniciado em abril, o curso comportará 
em sua segunda etapa um intercâmbio 
entre magistrados de diferentes regiões 
com o objetivo de analisarem os aspec-
tos próprios de determinadas ações. O 
programa da Enfam, segundo a minis-
tra, vai “instrumentalizar melhor os 
juízes para a avaliação das ações, para 
que se sintam mais seguros, do ponto de 
vista técnico, permitindo que a magis-

tratura nacional tenha qualidade única, 
e atenda ao que a sociedade dela espera”. 

O curso integra as ações que vi-
sam acelerar o julgamento das ações 
de improbidade e de crimes contra a 
administração, em cumprimento da 
Meta 18 do CNJ (combate à corrup-
ção), realizadas por meio de acordo 
firmado entre o Conselho e a Enfam  
para promover a capacitação dos juí-
zes que atuam nesses processos. 
(Com informações da Agência Brasil)

Desembargador Wagner Cinelli faz show no Palácio da Justiça

Com os sucessos do CD “Shalom 
Salam”, o desembargador Wag-
ner Cinelli fez uma apresenta-

ção no Salão Histórico do Primeiro Tri-
bunal do Júri, no antigo Palácio da Justi-
ça”. Realizado em 24 de abril,  o show fez 
parte do novo programa do CCPJ-Rio 
“Palácio Convida”. Com ritmos varia-

dos, o CD reúne músicas que remetem 
ao desejo profundo de paz e harmonia 
entre os povos. O grupo é composto por 
Wagner Cinelli (piano), Cláudia Lima 
(vocal), Carlos Abrantes (bateria), Di-
dier Fernan (baixo), Tino Júnior (sax e 
flauta), Laudir de Oliveira (percussão) e 
Paulo Fernando (percussão).

Publicado pela Editora Gryphus, o 
audiobook traz 14 músicas inéditas de 
Wagner Cinelli. O livro tem o prefá-
cio do cantor e escritor Jorge Mautner, 
enquanto o CD conta com a participa-
ção especial do músico Gabriel Moura. 
A produção artística foi lançada em 
2012, na sede da Amaerj.

CURTAS
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JURISTUR

Mais de cem estudantes conheceram as instalações do Tribunal de Justiça
Em abril,  o Programa Juristur também recebeu a visita de líderes comunitários do Justiça Cidadã

Em 8 de maio, alunos da Esco-
la Municipal Von Martius, de 
Campo Grande, participaram 

do Juristur/Conhecendo o Judiciário. 

Juristur recebeu a visita de líderes comunitários do 
programa Justiça Cidadã

O juiz Joel Pereira 
dos Santos, coor-
denador do progra-
ma, e o desembar-
gador Siro Darlan, 
da 7ª Câmara Cri-
minal, receberam 
os 40 estudantes 
do 9º ano do ensi-
no fundamental. 
Os magistrados ex-

plicaram a estrutura e o funcionamento 
do Judiciário fluminense e aconselha-
ram os alunos sobre o presente e as pers-
pectivas para o futuro.

Os estudantes também participaram 
de uma palestra sobre direitos humanos, 
ministrada pelo professor de Filosofia e 
Teologia Marcos Aguiar, cerimonialista da 
Amaerj. Na ocasião, os jovens receberam 
noções de cidadania e convívio social, com 
uma perspectiva sobre os direitos e deveres 
de cada um dentro da sociedade. Em segui-
da, os estudantes conheceram as histórias e 
as instalações do antigo Palácio da Justiça, 
guiados pela educadora Teresinha Sousa, 
do Museu da Justiça. O grupo ainda visitou 
o Tribunal Pleno, o foyer do TJ-RJ e a sala 
da Seção Criminal, conduzido pela advo-
gada Francisca Lima, secretária do Juristur.

Em 24 de abril, o projeto Juristur/Co-
nhecendo o Judiciário recebeu a visita de 
39 alunos do 1º ao 4º período do curso de 
direito da Faculdade Metropolitana São 
Carlos, de Bom Jesus Itabapoana, região 
norte do Estado do Rio. A presidente do 
TJ-RJ, desembargadora Leila Mariano, 

recebeu os estudantes 
e aconselhou-os sobre 
o futuro. “Aproveitem 
este tempo para estu-
dar e trabalhar, pois 
é a melhor condição 
que temos”, disse a de-
sembargadora.

A visita teve início 
no antigo Palácio da 
Justiça, onde os jo-

vens foram recepcionados pelo juiz Joel 
Pereira dos Santos e pelo desembarga-
dor Ademir Pimentel,  que também 
participou do encontro e destacou a im-
portância da “integração entre a univer-
sidade e o poder jurídico”.

Os universitários estavam acompa-

nhados pelas professoras Ione Galloza 
de Azevedo, Inessa Trocilo Rodrigues 
Azevedo e Viviane Bastos e conhece-
ram o antigo Palácio da Justiça, con-
duzidos pela educadora Teresinha 
Sousa. O grupo também visitou o 
Órgão Especial, o Tribunal Pleno e o 
Tribunal do Júri.

Nos dias 29 e 30 de abril, o Juristur re-
cebeu a visita de 29 alunos da faculdade 
Gama e Souza, do campus Olaria. Além 
da programação tradicional, os jovens pu-
deram saber um pouco sobre a experiência 
na carreira da magistratura e a organiza-
ção e a divisão dos órgãos judiciários no es-
tado do Rio de Janeiro. O grupo também 
visitou o Órgão Especial, a 16ª Câmara 
Cível e a  6ª Câmara Criminal. 

Universitários

Além dos estudantes, o Juristur rece-
beu, em 25 de abril, líderes comunitá-
rios de Jacarepaguá. Os 26 visitantes, 
que fazem parte do programa Justiça 
Cidadã, do TJ-RJ, conheceram o Órgão 
Especial e o Plenário do Tribunal, con-
duzidos pelo juiz Joel Pereira dos San-
tos e pela advogada Francisca Lima. O 
magistrado explicou o funcionamento 
da Justiça fluminense e tirou dúvidas 
dos participantes. O juiz destacou o 
interesse demonstrado pelos líderes em 
aprofundar os conhecimentos sobre a 
estrutura do Judiciário.

Justiça Cidadã

O programa Justiça Cidadã faz parte 
do Departamento de Avaliação e Acom-
panhamento de Projetos Especiais (De-
ape), do TJ-RJ, que é coordenado pela 
desembargadora Cristina Tereza Gaulia, 
diretora de Projetos Sociais da Amaerj. 
No curso, líderes comunitários de vários 
bairros do Rio recebem noções de Direi-
to Constitucional, de Família, de Orga-
nização Judiciária, além de informações 
sobre o funcionamento do Ministério 
Público e da Defensoria Pública do Esta-
do, em cerca de 40 horas de aulas.
(Com informações do TJ-RJ)

A presidente do TJ-RJ recepcionou alunos da Faculdade Metropolitana São 
Carlos no Juristur Universitário

Os estudantes conheceram a história e as instalações do antigo Palácio da Justiça
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AÇÃO AMAERJ

Associação cria o Fundo Sonhar Amaerj  
Estatuto do projeto foi aprovado em 26 de abril pelo Comitê Gestor 

Com o objetivo de transformar so-
nhos em realidade e promover a 
inclusão social, a Amaerj criou o 

Fundo Sonhar Amaerj, que teve seu esta-
tuto aprovado em 26 de abril, pelo Comi-
tê Gestor. O grupo é composto pelo presi-
dente da Amaerj, Cláudio dell’Orto, pela 
diretora de Projetos Sociais da Associação, 

desembargadora Cristina Tereza Gaulia, 
e pelos funcionários da Amaerj, Marcos 
Aguiar, e do TJ-RJ, Marilena Lemos da 
Silva e Antônio Francisco Ligiero.

A iniciativa do Fundo, elaborado pela 
desembargadora Cristina Gaulia, é uma 
forma de homenagear e dar continui-
dade ao trabalho que era desenvolvido 

pela juíza Thelma Fraga, falecida no ano 
passado, que coordenava o Projeto Grão. 
Nele, entre outras atividades, a juíza tra-
balhava a questão do sonho dos jovens e 
egressos, como meio de resgate social. O 
Fundo Sonhar Amaerj foi criado exata-
mente para dar suporte financeiro para 
esses sonhos se realizarem.

S
arita Yara/A

m
aerj

O que é e como participar do Fundo Sonhar Amaerj

O Fundo é um projeto de 
cunho associativo-institucio-
nal, pensado pela Diretoria 

de Projetos Sociais da Amaerj, visando 
formar um grupo de magistrados que, 
de maneira solidária, fraterna e com-
prometida com as mazelas da sociedade 
civil, fornecerá, juntamente com outros 
parceiros e participantes, os recursos 
necessários. Trata-se de um projeto 
com benefícios de curto prazo, que visa 
promover a inclusão social, patrocinan-
do a realização de cursos ou aquisição 
de livros, destinados a pessoas de baixa 
renda, na condição de participantes de 
projetos sociais do Tribunal de Justiça.

Serão beneficiados pelo Fundo So-
nhar Amaerj as pessoas que passam por 
algum dos quatro programas desenvol-
vidos pelo Departamento de Projetos 
Especiais (Deape). A esse grupo será 

oferecida a oportunidade de capacitação 
profissional para que possam melhor se 
integrar ao mercado de trabalho. 

O capital social do Fundo Sonhar 
Amaerj será constituído por doações 
mensais individuais de juízes, desem-
bargadores e servidores, bem como 
de contribuições da Associação, e ou-
tros parceiros internos e externos do  
TJ-RJ, sendo permitida a admissão de 
recursos oriundos da sociedade civil. 

Para fazer sua doação basta so-
licitar e  preencer a autorização 
para desconto em folha pelo e-mail  
sonharamaerj@amaerj.org.br - mes-
mo endereço para o qual o documen-
to deverá ser posteriormente encami-
nhado ou entregue diretamente na 
sede da Associação. Outras informa-
ções com Marcos Aguiar, pelos tele-
fones (21) 3861-1124 e 8440-4295.

Marilena Lemos (TJ-RJ), desembargadora Cristina Tereza Gaulia, Marcos Aguiar (Amaerj), Antônio Ligiero (TJ-RJ) e o presidente Cláudio dell´Orto

A Amaerj conta também com o apoio 
das Faculdades Integradas Hélio Alonso 
(Facha). A logomarca do Fundo Sonhar 
Amaerj foi produzida por Tamirys  de 
Lourdes e Estevão Fortes, do Núcleo 
Facha Point, coordenado pelo professor 
Nelson Romeiro, e que faz parte do curso 
de Publicidade e Propaganda.



A
m

a
erj N

o
tícia

s . M
a

io
 d

e 2
0

1
3

         9

1 - Representantes de associações estaduais se reuniram na Amaerj em prol das eleições diretas no 
TJ-RJ
2 - Representantes da Amapi, Almagis, ACM e AMB apoiam iniciativa da Amaerj
3 - Juíza Lia Pantoja falou sobre a luta pelas eleições diretas
4 - Representantes da AMB e da Amaerj reunidos pelas Diretas Já
5 - Juiz Sérgio Junkes (AMC) estuda a possibilidade de implantar a campanha em Santa Catarina
6 - Representante da AMB, juiz Walter Pereira, aderiu à luta da Amaerj
7 - Presidente da AMPB pretende adotar a mesma iniciativa na Paraíba
8 - Presidente da Asmego prestigiou ato na Amaerj
9 - Paulo Mello Feijó, 2º vice-presidente da Amaerj, participou da manifestação
10 - Presidente da Amarn apoia as eleições diretas

Fotos: Sarita Yara/Amaerj
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TJ-RJ

Tribunal de Justiça ganha mais duas câmaras cíveis
Para instalar as duas unidades sem gerar custos, espaços físicos e cargos foram reestruturados

Em 13 de maio, a presidente do 
TJ-RJ, desembargadora Leila 
Mariano, inaugurou a 21ª e a 

22ª Câmaras Cíveis do Tribunal de 
Justiça. As novas unidades foram cria-
das pela Lei nº 6.375, de 17 de dezem-
bro de 2012, e funcionarão no segun-
do andar da Lâmina III, na Rua Dom 
Manuel, nº 37, no Complexo Judiciário 
localizado no Centro.

Para a desembargadora Leila Maria-
no, a criação das Câmaras é um exem-
plo de harmonia entre os integrantes do 
Poder Judiciário. “Essa lei é de iniciativa 
dos próprios desembargadores, preo-
cupados com a quantidade de recursos 
na segunda instância”, destacou a presi-
dente. Ela ressaltou que, nos próximos 

meses, deverão ser instaladas as Câma-
ras Cíveis de numeração 23ª a 27ª, que 
terão competência especializada em 
processos sobre direito do consumidor. 

As unidades não irão gerar aumento 
de despesa para o TJ-RJ. Para instalá-las 
foram reestruturados os espaços físicos 
e os cargos, o que foi viabilizado, entre 
outras ações, pela implantação do pro-
grama de aposentadoria voluntária.

A 21ª Câmara Cível será composta 
pelos desembargadores Celia Maria 
Vidal Meliga Pessoa, que preside a Câ-
mara, Denise Levy Tredler, Pedro Frei-
re Raguenet, Sebastião Rugier Bolelli e  
André Emilio Ribeiro Von Melentovytch.  
A 22ª Câmara Cível, por sua vez, será 
formada pelos desembargadores Odete 

Knaack de Souza, presidente, Rogério 
de Oliveira Souza, Carlos Santos de 
Oliveira, Carlos Eduardo Moreira da 
Silva e Marcelo Lima Buhatem.

Além das presidentes das novas Câ-
maras, a solenidade contou com a pre-
sença do 1º vice-presidente do TJ-RJ, 
desembargador Nascimento Antonio 
Póvoas; da 3ª vice-presidente, desem-
bargadora Nilza Bitar; do corregedor-
geral da justiça, desembargador Val-
mir de Oliveira Silva; da presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de  
Janeiro (TRE-RJ), desembargadora  
Letícia Sardas, do subprocurador de jus-
tiça Sérgio Pimentel, entre outros.
(Com informações da Assessoria de Imprensa 
do TJ-RJ e do Jornal do Commercio)

CURTAS

Tribunal publica edital de remoção de desembargadores para Câmaras Cíveis 

Foi publicado em 7 de maio, no 
Diário Oficial do Judiciário, o 
edital nº 5 do Órgão Especial 

do TJ-RJ, que trata da remoção de de-
sembargadores para composição das 
9ª, 18ª e 19ª Câmaras Cíveis. As vagas 

são para quatro cargos na 9ª Câmara 
Cível, dois cargos na 18ª Câmara Cível 
e um cargo na 19ª Câmara Cível. Elas 
deverão ser providas por lista única, 
pelo critério de antiguidade. No ato, a 
presidente da Corte, desembargadora 

Leila Mariano, convidou os desembar-
gadores interessados para, no prazo de 
três dias, contados da publicação do 
edital, requererem a remoção para o 
preenchimento das sete vagas.
(Com informações do TJ-RJ)

Varas cíveis da Capital recebem processos eletrônicos

A partir de 13 de maio, as varas 
cíveis do Fórum Central da 
Comarca da Capital passaram 

a receber processos judiciais por meio 
eletrônico, provenientes da segunda ins-
tância. De acordo com o Ato Normativo 
nº 8/2013, publicado no dia 2, as ações 

distribuídas às varas cíveis continuarão 
físicas até a remessa à segunda instân-
cia, momento em que, então, serão di-
gitalizadas. Estão vedadas as juntadas 
de peças físicas nos autos eletrônicos. 
O TJ-RJ deu início à implantação dos 
processos judiciais por meio eletrônico 

(PJE) em 2009, atendendo às diretrizes 
da Lei federal nº 11.419/2006, com a 
Central de Assessoramento Criminal 
(CAC). Hoje, o Tribunal  conta com 
inúmeras serventias que dispõem do 
processamento digital.
(Com informações do TJ-RJ)

Em 7 de maio, o TJ-RJ  e a Procu-
radoria-Geral do Estado (PGE) 
assinaram um termo de coopera-

ção técnica que vai proporcionar maior 
integração e troca de informações dos sis-

TJ-RJ e PGE assinam termo que vai agilizar andamento de processos

temas e softwares de processo eletrônico. 
Com isso, a PGE terá acesso ao Sistema 
de Cadastro Presidencial disponibiliza-
do no portal de processos eletrônicos do 
Tribunal. Dessa forma, a Procuradoria ga-

nha em agilidade ao receber citações, in-
timações e comunicações on-line. Numa 
primeira etapa, processos originários na 
segunda instância serão contemplados.
(Com informações TJ-RJ)
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TJ-RJ

Tribunal de Justiça empossa mais dois desembargadores
Magistrados de carreira, os novos integrantes da Corte possuem vasta experiência e amplos conhecimentos técnicos

Foram empossados em 6 de maio, 
pelo TJ-RJ, dois novos desembarga-
dores, os juízes Luciano Silva Barreto 
e Ione Pernes. Barreto atuava como ti-
tular da 9ª Vara Criminal da capital e 
ocupa a vaga da desembargadora Deni-
se Bruyère Rolins Lourenço dos Santos, 
em decorrência de sua aposentadoria. 
Já a juíza Ione Pernes, que era titular 
da 37ª Vara Cível da Capital, entrou no 
lugar do desembargador Manoel Alber-
to Rebêlo dos Santos, ex-presidente do  
TJ-RJ, também aposentado.

Emocionada, a desembargadora Ione 
Pernes destacou a oportunidade de poder 

fazer Justiça, agora, também no cargo de 
desembargadora, com um “olhar femi-
nino e maternal, mas sem abrir mão do 
que é certo, do que é justo e rápido”. Em 
seu discurso, o desembargador Luciano 
Silva Barreto disse que esta promoção é 
o marco de suas duas décadas de carreira. 
“Como fiz até aqui, emprestarei o melhor 
de mim ao exercício do cargo”. Para ele, 
uma das principais metas será minimizar 
a morosidade da Justiça. 

Comarca de Itaboraí 
Dias antes, a 2 de maio, a presi-

dente do TJ-RJ deu posse aos juízes 

Daniel da Silva Fonseca e Lívia Ga-
gliano Pinto Alberto Morterá, que 
assumiram, respectivamente, a Vara 
Criminal da Comarca de Itaboraí e 
a 1ª Vara Cível da Comarca de Itabo-
raí. Ao final da cerimônia, realizada 
no gabinete da presidência, a desem-
bargadora Leila Mariano parabeni-
zou os magistrados, desejando-lhes 
sucesso e felicidades. “É um prazer 
tê-los aqui. Desejo que sejam muito 
felizes nesta nova etapa profissional e 
também que tenham muito sucesso.”
(Com informações da Assessoria de Imprensa do 
TJ-RJ e do Jornal do Commercio)

Novos desembargadores empossados, Luciano Silva Barreto e Ione Pernes, ao lado da presidente do TJ-RJ, Leila Mariano (ao centro)

Presidente do TJ-RJ deu posse aos juízes da Comarca de Itaboraí 

Luis H
enrique/TJ-R

J
Luis H

enrique/TJ-R
J
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TJ-RJ

Primeira instância contará com mais servidores
A iniciativa integra o Programa de Incentivo à Aposentadoria de Servidores do Tribunal de Justiça

Os cartórios judiciais de 1ª ins-
tância vão ganhar mais servi-
dores e ter sua estrutura me-

lhorada. O anúncio foi feito em 29 de 
abril, pela presidente do TJ-RJ, desem-
bargadora Leila Mariano, durante a assi-
natura de termos de cooperação técnica 
que darão mais agilidade e efetividade ao 
Poder Judiciário fluminense.

A magistrada explicou que a implanta-
ção do Programa de Incentivo à Aposen-
tadoria de Servidores possibilitará a con-
vocação de novos serventuários, além da 
promoção dos que já integram o Poder 
Judiciário estadual. “Só com as adesões 
já realizadas, estaremos, até 30 de abril, 
promovendo 1.040 servidores e podere-
mos chamar 350 novos serventuários”, 
disse a magistrada, afirmando que esse 
número poderá chegar a 500. Os concur-
sados convocados deverão submeter-se a 

exames médicos nos meses de junho e ju-
lho e tomarão posse em agosto. Segundo 
a presidente, todos os novos serventuá-
rios serão lotados em órgãos do 1º grau.

Ainda de acordo com a desembar-
gadora, cerca de 20% dos cargos e fun-
ções do 2º grau serão remanejados para 
atender às necessidades da 1ª instância. 
“Fizemos um corte nas diretorias gerais 
com plena adesão dos diretores. Não 
podemos deixar de enfrentar essa neces-
sidade. Estamos conhecendo a proble-
mática e tentando resolvê-la”, destacou.

Em relação à estrutura, a presidente 
destacou que foi estabelecido um crono-
grama de obras de manutenção preventi-
va da estrutura física dos fóruns do inte-
rior. Na Capital, a Lâmina I, que abriga 
órgãos de 1ª instância, passará por obras 
para proporcionar melhores condições 
de trabalho aos magistrados e servidores 

e atender melhor aos jurisdicionados das 
Varas Cíveis, de Fazenda Pública e de 
Família. A medida possibilitará a trans-
ferência, para o Fórum Central, de dois 
Juizados Especiais, dos Juizados de Vio-
lência Doméstica (um ainda a ser instala-
do) e da Auditoria da Justiça Militar.

“A iniciativa busca congregar nas 
proximidades do Complexo do Poder 
Judiciário todas as unidades jurisdi-
cionais, dentre elas as Varas da In-
fância e Juventude, com a viabilidade 
de desdobramento da Vara do Idoso”, 
afirmou. Priorizando ainda a área ju-
risdicional, a presidente citou que o 
prédio atualmente ocupado pelo setor 
de informática, também nas imedia-
ções do Fórum Central, dará lugar às 
Turmas Recursais e a um Centro de 
Autocomposição de Conflitos.
(Com informações do TJ-RJ)

Especialistas debatem o tema da comunicação com foco na Justiça
Discussão teve lugar no Fórum Permanente de Direito à Informação e de Política de 
Comunicação Social do Poder Judiciário

A Comunicação do Poder Judici-
ário com a Sociedade Civil, os 
Advogados e o Público Interno 

foi o tema do fórum realizado em 9 de 
maio, no Auditório Paulo Roberto Leite 
Ventura, na Escola da Magistratura do 
Estado do Rio de Janeiro (Emerj). 

O desembargador Fernando Foch, 
presidente do Fórum Permanente de 
Direito à Informação e de Política de 
Comunicação Social do Poder Judici-
ário, do qual o evento fez parte, abriu 
a programação observando que o tema 
é marcado pela discussão entre os ope-
radores do direito acerca da consciên-
cia e da cultura da liberdade. Em se-
guida, o presidente da Comissão Mis-
ta de Comunicação Institucional do 
TJ-RJ, desembargador Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, afirmou que é 
possível melhorar a comunicação da 
Justiça e defendeu um Judiciário aber-
to, forte, e uma imprensa livre. 

O jornalista Ancelmo Góis, colunista 
do jornal O Globo, traçou um paralelo 

entre Justiça e imprensa. “O normal não 
vem nem para a imprensa nem para o Ju-
diciário. Trabalhamos com o diferente, 
com o inusitado”, destacou. “O grande 
desafio da imprensa é o desafio do Judi-
ciário: não ser temido, mas respeitado”, 
acredita Ancelmo Góis.

O evento contou também com 
a presença do cientista político e 
membro da Comissão Mista de Co-

municação Institucional do TJ-RJ 
Joel Rufino dos Santos; do advoga-
do e também membro da Comissão 
Mista de Comunicação Sérgio Fran-
cisco de Aguiar Tostes;  do desem-
bargador Antônio Carlos Esteves 
Torres; da juíza Andrea Pachá; da 
assessora de imprensa do TJ-RJ, Lu-
zia Cristina Giffoni, entre outros.
(Com informações do TJ-RJ)
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AÇÃO AMAERJ

Rio Ônibus e Bradesco são os novos parceiros do Prêmio Juíza Patrícia Acioli de 
Direitos Humanos
Patrocinadores permitirão viabilizar a majoração dos prêmios a serem entregues aos vencedores de cada categoria 

Desde maio, a Amaerj conta 
com dois importantes patroci-
nadores para realizar o Prêmio 

Juíza Patrícia Acioli de Direitos Huma-
nos, promovido desde 2012.

Um deles é a Rio Ônibus – Empresa de 
Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro, que 
oficializou o patrocínio em uma reunião 
entre o diretor executivo Enéas da Silva 
Bueno e o presidente da Associação, Cláu-
dio dell’Orto. Também o Bradesco acaba 
de fechar parceria com a Amaerj, em en-
contro do qual participaram delĺ Orto, 

o gerente regional do Bradesco, Antonio 
Padua Guimarães Pereira, e o gerente da 
agência do Tribunal de Justiça, José Anto-
nio Wermelinger Machado Júnior.

Os dois novos patrocinadores per-
mitirão viabilizar a majoração dos 
prêmios a serem entregues aos melho-
res trabalhos inscritos nas categorias 
Monografias, Práticas Humanísticas 
e a mais nova modalidade,  Redações 
do Ensino Fundamental, criada para a 
edição 2013, e voltada aos estudantes 
da rede municipal de ensino.

 Representantes do Bradesco formalizaram parceria 
com Amaerj

Juiza Andréa Pachá e desembargador Antonio José Ferreira Carvalho receberam 
o Troféu Dom Quixote

A
m

aerj 

Diretora de Direitos Humanos 
da Amaerj e coordenadora do 
Prêmio, a juíza Denise Ap-

polinária dos Reis ministrou em 25 de 
abril, uma aula magna da Faculdade 

Prêmio foi apresentado pela juíza Denise Appolinária ao alunos da UERJ

de Formação de Professores da Uni-
versidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ), Campus São Gonçalo. Ao 
final da palestra, que teve como tema 
“Justiça e Universidade – o caminho 

para construção do conhecimento cole-
tivo”, a magistrada divulgou a segunda 
edição do Prêmio Juíza Patrícia Acioli 
de Direitos Humanos, a ser realizado 
no segundo semestre deste ano.

Magistrados do Rio recebem honraria da Revista Justiça & Cidadania
Entre os merecedores da distinção estão os diretores de Comunicação da Amaerj

Realizada no Plenário do Órgão Especial do TJ-RJ, em 21 
de maio, a outorga dos troféus concedidos anualmente 
pelo Instituto Justiça & Cidadania e Confraria Dom 

Quixote contemplou o desembargador Antonio José Ferreira 
Carvalho e a juíza Andréa Maciel Pachá, membros do 
Departamento de Comunicação da Amaerj, agraciados com 
o Troféu Dom Quixote de La Mancha, concedido àqueles que 
se destacam na defesa da ética, moralidade, dignidade, justiça 
e direitos da cidadania. Por sua vez, a presidente do TJ-RJ, 
Leila Mariano, e o desembargador Claudio de Mello Tavares, 
receberam o Troféu Sancho Pança, entregue àqueles que se 
mantêm fiéis em suas posturas éticas.

Também receberam o “Dom Quixote” os  desembargadores 
do TJ-RJ Agostinho Teixeira de Almeida Filho, Antonio 
Carlos Esteves Torres, Benedicto Ultra Abicair, Jessé Torres 
Pereira Júnior, Marco Antônio Ibrahim, Nagib Slaibi Filho 
e Roberto de Abreu e Silva; do TRT-1ª Região, Maria de 
Lourdes Sallaberry e José Geraldo da Fonseca; o presidente 
OAB-RJ, Felipe Santa Cruz; o prefeito de Itaboraí, Helil 
Cardozo; o secretário-chefe do Gabinete do Prefeito do Rio, 

Gustavo Schmidt; o presidente da Bradesco Seguros, Marco 
Antônio Rossi; e os advogados Bruno Calfat e Fernando 
José Barbosa de Oliveira. 

Flávia R
ogrigues
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LEGISLATIVO

Grupo descarta PEC das Investigações Criminais e apresenta novo texto
Decisão consensual foi tomada na primeira reunião de trabalho, realizada no início de maio

Em sua primeira reunião, realizada 
em 7 de maio, o grupo de trabalho 
criado para discutir mudanças na 

legislação que trata das investigações cri-
minais decidiu não analisar a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 37/11, 
cujo objetivo é limitar os poderes do Mi-
nistério Público. Uma nova PEC, ou até 
um projeto de lei, deveria ser apresentada 
pelo grupo até o dia 30 de maio.

O grupo, formado por parlamentares, 
representantes do Ministério Público e 
das polícias federal e civil, reuniu-se no 
Ministério da Justiça, onde estiveram 
com o secretário nacional de Reforma 
do Judiciário, Flávio Caetano. A inten-
ção do grupo é fortalecer as instituições 
responsáveis por investigar crimes. “A 
reunião foi de colaboração, de coope-
ração. Aliás, não houve nenhum dis-

senso”, disse Caetano, referindo-se às 
divergências entre os que são favoráveis 
e contrários à limitar a ação do Ministé-
rio Público. De um lado, os integrantes 
do Ministério Público chamam a PEC 
37 de “PEC da Impunidade”. De outro, 
policiais defendem a medida, que apeli-
daram “PEC da Legalidade”.
(Com informações da Agência Câmara  
de Notícias)

TJ-RJ

Audiência pública no Senado reúne opiniões e posições sobre o feminicídio
Juiza Adriana de Mello defendeu que a iniciativa seja levada para outros estados do País

A discussão sobre feminicídio 
está sendo ampliada e ganhan 
 do muitos adeptos. Exemplo 

disso foi a audiência pública realizada 
em 8 de maio, no Senado, pela Subco-
missão Permanente em Defesa da Mu-
lher. O encontro, que durou aproxima-
damente três horas, recebeu a juíza do 
1º Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher do Rio de Ja-
neiro, Adriana Ramos de Mello.

“O objetivo do encontro foi fazer 
com que todas as ações propostas se-
jam integradas e articuladas para fa-

zer com que esse fenômeno, não digo 
que seja erradicado, porque ninguém 
acaba com o crime, mas minimizar 
o sofrimento dessas mulheres. Esse 
encontro foi um bom ponto de parti-
da”, enfatizou a magistrada.

Além da juíza Adriana, participaram 
a secretária executiva de Políticas para 
Mulheres da Presidência da República, 
Lourdes Maria Bandeira; a presiden-
te da Liga Roraimense de Combate ao 
Câncer, Magnólia de Souza Montei-
ro Rocha; a senadora Lídice da Mata  
(PSB-BA) – que conduziu os trabalhos 

– e a senadora Angela Portela (PT-RR), 
de quem partiu a iniciativa da audiência.

A juíza Adriana disse também que 
o exemplo dessa audiência pública no 
Senado poderia ser levado para os es-
tados e municípios brasileiros, para 
o tema ser debatido em todo o País. 
Dados do Mapa da Violência 2012 in-
dicam que, a cada cinco minutos, uma 
mulher é agredida no Brasil, sendo re-
gistrados 4,4 assassinatos de mulheres 
em cada grupo de 100 mil.
(Com informações da AMB e do Jornal do 
Senado)

Justiça condena responsáveis pela morte de desembargador Gilberto Fernandes
Desembargador foi assassinado em 2012, após reagir a uma tentativa de assalto

No início de maio, a juíza ti-
tular da 1ª Vara Criminal 
de Niterói, Rose Marie Pi-

mentel Martins, condenou Jeferson 
Siqueira Barcelos a 23 anos de prisão 
e Rodrigo Moraes Pereira a 24 anos, 
ambos em regime inicialmente fecha-
do, pelo crime de latrocínio praticado 
contra o desembargador aposentado 
Gilberto Fernandes, do TJ-RJ. 

Na noite do dia 25 de outubro de 2012, 
o magistrado foi atingido por um tiro na 
cabeça, após os criminosos tentarem rou-
bar seu carro, em Icaraí, Niterói. O de-

sembargador, de 78 anos, aguardava seus 
dois netos adolescentes saírem da escola 
e, ao ser abordado, deu ré no veículo e fez 
um movimento brusco.  

O desembargador recebeu uma home-
nagem póstuma, realizada pela OAB-
-RJ, em Niterói, no dia 17 de abril. A ce-
rimônia, que contou com a presença de 
mais de cem pessoas, teve a participação 
do desembargador João Ziraldo, presi-
dente da 1ª Seção Regional da Amaerj, 
que representou a Associação.
(Com informações da Assessoria de Imprensa 
do TJ-RJ) Desembargador Gilberto Fernandes

TJ-R
J
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BRASIL

Em decisões pontuais, CNJ veta pagamentos de auxílio-moradia a juízes
Para presidente da Amaerj, projeto de lei estadual resolve uma questão salarial da magistratura brasileira

Previsto na Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional (Loman), o 
auxílio-moradia pago a juízes vem 

sendo questionado pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). Diante de  de-
cisões tomadas pelo órgão, no sentido de 
vetar o pagamento feito pelos tribunais,  
caberá ao STF definir se o benefício é le-
gal. A Suprema Corte começou a julgar 
um mandado de segurança que trata do 
tema em 2009, mas a análise já foi inter-
rompida duas vezes por pedidos de vista. 
O caso foi liberado em novembro do ano 
passado pelo ministro Dias Toffoli para 
retornar à pauta do plenário, o que deve 
ocorrer em breve. Desde 2009, algumas 
liminares sobre o tema foram concedidas 
e outras rejeitadas por ministros do STF. 

O CNJ não tem ideia do número de 
magistrados que recebem o benefício no 
País nem o valor que é gasto anualmente. 

De acordo com a Loman, a possibilida-
de de pagamento somente para aqueles 
que necessitem de “ajuda de custo, para 
moradia, nas localidades em que não 
houver residência oficial à disposição” e 
que o benefício é destinado a indenizar o 
magistrado que não tem casa própria na 
localidade onde trabalha.

Em 2000, uma decisão do então minis-
tro do STF Nelson Jobim possibilitou o 
pagamento do auxílio a juízes federais, tra-
balhistas e militares. No caso dos tribunais 
de Justiça, a questão vem sendo regulamen-
tada por leis estaduais. O TJ-RJ, por exem-
plo, aprovou um anteprojeto que institui 
o pagamento retroativo do auxílio a 842 
magistrados. Essas legislações têm sido alvo 
de contestações judiciais e administrativas.

Opinião Amaerj
Em entrevista concedida à rádio CBN 

e ao jornal O Estado de S. Paulo, o presi-
dente da Amaerj, Cláudio dell’Orto, 
comentou a questão do pagamento de 
auxílio-moradia aos magistrados do TJ-
RJ. Segundo ele, o projeto de lei estadual 
visa resolver uma questão salarial da 
magistratura brasileira, que não considera 
as peculiaridades de cada estado. Dell’Orto 
afirmou, ainda, que “esse achatamento 
remuneratório legitima a instituição 
de abonos ou auxílios pelos governos 
estaduais para amenizar as despesas 
dos magistrados em alguns itens, como 
no caso a moradia para aqueles que em 
razão do trabalho são obrigados a morar 
em outra cidade que não aquela em que 
originalmente residiam”. O magistrado 
também ressaltou que a Amaerj não 
participou da discussão do anteprojeto.
(Com informações do Correio Braziliense, CBN 
e O Estado de S. Paulo)

CURTAS

Dilma escolhe Luís Roberto Barroso para o Supremo

CONVÊNIOS

Luna Joia: associados têm até 20% de desconto em novo convênio da Amaerj

Nova empresa conveniada à Amaerj, a joalheria Luna Joia oferece aos associados uma gama de 
serviços VIP, que primam pelo conforto, qualidade e exclusividade. Os associados contam com 
10% de desconto para pagamentos parcelados em até dez vezes sem juros e 20% de desconto 
para pagamentos à vista, em todos ateliês da Luna.

A Luna Joia recebe seus clientes em espaços exclusivos, no Atelier Ipanema e  no Atelier 
Barra Shopping, com todo o conforto, privacidade, sofisticação e atenção. Para desfrutar 
desses benefícios, basta identificar-se apresentando a carteira da Associação na primeira 
visita a qualquer ateliê.

A Luna Joia oferece a confecção de joias exclusivas, de acordo com o gosto dos associados, 
além dos serviços de reparos de joias, rodinagem (banho de ouro branco), transformação e 
restauração de peças antigas.

A presidente da República, Dil-
ma Rousseff, escolheu o ad-
vogado Luís Roberto Barroso 

para o Supremo Tribunal Federal. A 
indicação foi decidida em 23 de maio, 

em reunião com o ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo. Barroso ocupa-
rá a vaga do ministro Ayres Britto, que 
deixou o tribunal em novembro do ano 
passado ao completar 70 anos de idade.

Para tomar posse, o advogado tem de 
passar por sabatina da Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado e ter o nome 
aprovado pelo plenário da Casa Legislativa.
(Com informações do ConJur)
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SEDE CAMPESTRE

SEDE PRAIANA

Apoio

Instituto

Associados celebram o Dia das Mães em Vargem Grande
Festa teve almoço especial, atividades recreativas e várias opções de lazer

No domingo de Dia das Mães, 
12 de maio, a sede campes-
tre da Amaerj, em Vargem 

Grande, recebeu associados e suas 
famílias para celebrar a data com um 
almoço e programação diferenciada. 
Além do clima de tranquilidade e re-
laxamento, na confortável estrutura 
de lazer do local, os visitantes pude-
ram contar com bufê de pratos espe-
ciais, recreadores infantis e apresenta-
ção de música ao vivo. 

Vale informar que todas as instalações 

estão agora diariamente disponíveis 
para hospedagem dos associados, para 
realização de confraternizações, cursos 
e treinamentos esportivos. Eles pode-
rão contar com sauna, ofurô com deck 
panorâmico e hidromassagem, quadra 
poliesportiva, piscinas para adultos e 
crianças, quadras de tênis e campo de 
futebol, além de estacionamento pró-
prio. Além disso, os diretores Sandro 
Pitthan Espíndola e Nilton Ramos es-
tão programando várias atividades para 
animar os finais de semana. Mais infor-

Conforto e diversão em São Pedro da Aldeia
 Apartamentos espaçosos e completa infraestrutura de lazer e esportes aguardam a visita dos associados

Localizada em frente ao mar, a sede 
praiana de São Pedro da Aldeia 
funciona durante todo o ano, 

oferecendo conforto e diversão para seus 
associados. Magistrados e seus familiares 
podem contar com várias vantagens e op-
ções de lazer para adultos e crianças. 

Além de apartamentos confortáveis e 
espaçosos, as instalações oferecem campo 
de futebol, quadra poliesportiva, piscina 
adulta e infantil, com bar de apoio, acade-
mia de ginástica e musculação, sauna seca e 

a vapor, hidromassagem, sala de vídeo, TV 
por assinatura, salão de jogos para todas as 
idades, restaurante próprio e parquinho 
completo. Com estacionamento próprio, 
a sede possui, ainda, caiaque, jogos de totó, 
futebol de botão, baralho, dominó, xadrez, 
gamão, dama, ludo, loto, pingue-pongue, 
sinuca e frescobol, videokê e karaokê. 

Além dos períodos de férias, os associa-
dos que desejarem podem aproveitar os 
feriados prolongados, quando a direção 
sempre organiza eventos especiais. Faça 

sua reserva com a Kátia Cavalcanti, pelo 
telefone (21) 3133-2315.

mações com a coordenadora de serviços 
aos associados Amélia Aben-Athar, 
pelo telefone (21) 3133-2636.

CURTAS

Associados ganham ingressos para assistir espetáculos no Theatro Municipal

Em maio, a Amaerj sorteou 
quatro pares de ingressos para 
espetáculos do Theatro Muni-

cipal. Os juízes Flávio Citro Vieira de 
Mello e Raquel de Andrade Teixeira 

Cardoso ganharam ingressos para o 
concerto da “Série Ametista II”. Já 
os magistrados José Veillard Reis e 
Marcia de Andrade Pumar foram os 
sorteados para ver o ballet “O Lago 

dos Cisnes”. Para saber como parti-
cipar dos sorteios de ingressos para 
espetáculos no Municipal, entre em 
contato com a Amaerj pelo  telefone  
(21) 3861-1124.


