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A Amaerj recebeu 14 sugestões dos as-
sociados para inclusão na proposta orça-
mentária do Poder Judiciário para o ano 
de 2014. As  sugestões serão analisadas 
pelo TJ-RJ e, se  aprovadas, incluídas na 
proposta orçamentária do Tribunal e vo-
tadas pela Alerj.

A Associação foi representada na cerimônia de recepção do Papa Francisco, realizada em 
22 de julho, no Palácio Guanabara, e do encontro que ocorreu em 27 de julho, no Theatro 
Municipal, do qual também participaram dezoito magistrados do TJ-RJ.

A Amaerj lançou oficialmente a segunda edição do Prêmio Juíza Patrícia Acioli de 
Direitos Humanos em 12 de agosto, no auditório da Escola da Magistratura do Rio 
de Janeiro (Emerj). Neste ano, a premiação, que tem abrangência nacional, contará 
com as categorias “Trabalhos Acadêmicos”, “Práticas Humanísticas” e “Redações do 
Ensino Fundamental”. 
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Amaerj lança 2º Prêmio Juíza Patrícia Acioli

Amaerj participa de eventos durante a visita do Papa 
Francisco

Associados opinam sobre 
orçamento

A Amaerj protocolou requerimen-
to pleiteando a imediata inclusão da 
verba remuneratória de entrância na 
base de cálculo do 13º salário dos ma-
gistrados que estiverem em exercício 
na entrância especial. A Associação 
também requer que, no caso de insu-
ficiência de recursos imediatos, seja 
reconhecido aos magistrados o direito 
à percepção de tais verbas para paga-
mento posterior.

Revisão do cálculo do 13º 
salário

Dell’Orto: “Assumimos um compromisso de mostrar à sociedade brasileira que os juízes não podem ter medo”

Papa Francisco e as crianças que se apresentaram no evento do Municipal

D
iego C

arvalho
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Com o apoio maciço das entidades fi-
liadas à Associação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB), foi lançada oficialmente 
a candidatura de João Ricardo dos Santos 
Costa à presidência da AMB. O evento 
ocorreu em 5 de agosto, no Rio de Janeiro 
e reuniu lideranças da magistratura, que 
manifestaram a necessidade de mudança 
na entidade que os representa.

Movimento lança candidato à 
presidência da AMB
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EXPEDIENTE

Tribunal apresentou proposta sobre 
requerimento da Amaerj

Saldanha Palheiro, deliberou sobre o 
tema e remeteu a conclusão à presi-
dente da Corte. 

Ficou estabelecido que o juiz pode-
rá escolher cumprir a meta (60 pro-
cessos) e receber 1/3 pelo auxílio ou 
fazer a metade da meta (30 proces-
sos) e receber 1/6 pelo auxílio. 

Ainda no ofício, a desembargadora 
ressalta que as juízas Rosa Maria Ci-
rigliano Maneschy, representando a 
Amaerj, e Renata Gil de Alcântara Vi-
deira, pediram para consignar seus vo-
tos contrários à proposta.   

A desembargadora Leila Ma-
riano, presidente do Tribu-
nal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro (TJ-RJ), apresentou 
uma proposta, via ofício, sobre o re-
querimento nº 2013-0064151, apre-
sentado pela Amaerj em 11 de abril, 
após reunião com juízes que inte-
gram o Grupo de Sentença – o pleito 
questiona a majoração do número de 
sentenças, que passou de 50 para 60.

A Comissão de Apoio à Qualidade 
de Serviços Judiciais (Comaq), pre-
sidida pelo desembargador Antônio 

Pleito questionava a majoração do número de sentenças, que 
passou de 50 para 60

CURTAS

Associados ganham 
ingressos para 
“O Encouraçado Potemkin” 

Em 15 de junho, os magistra-
dos Mauro Nicolau Junior 
e Florentina Ferreira Bru-

zzi Porto assistiram “O Encoura-
çado Potemkin”, concerto da série 
Música & Imagem, apresentado 
no Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro. Eles foram os ganhadores 
dos ingressos sorteados pela Ama-
erj, graças à parceria firmada entre 
a Associação e o Theatro.

O juiz João Batista Da-
masceno, da 1ª Vara de 
Órfãos e Sucessões da 

Capital, e a ex-ministra Ellen Gra-
cie Northfleet, do STF, tomaram 
posse em 12 de junho como mem-
bros honorários do Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB). O 
advogado Fernando Fragoso foi o 
proponente da proposta de mem-
bro honorário ao magistrado do 
TJ-RJ. Ellen Gracie tomou posse 
por proposta do advogado Carlos 
Henrique Fróes.

A Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro concedeu, 
em 14 de junho, o Título 

de Cidadão Benemérito da Cidade 
ao desembargador Carlos Santos 
de Oliveira, titular da 9ª Câmara 
Cível do TJ-RJ. A honraria é des-
tinada às personalidades que pres-
tam relevantes serviços à popu-
lação. O magistrado foi indicado 
para receber o título pelo vereador 
Eduardo Moura (PSC). 

Juiz do TJ-RJ 
e ex-ministra do STF 
tomam posse no IAB

Desembargador Carlos 
de Oliveira recebe Título 
de Cidadão Benemérito 

Associados opinam sobre proposta orçamentária do TJ-RJ
Todas as sugestões serão analisadas pelo Departamento de 
Planejamento e Orçamento

AÇÃO AMAERJ

A Amaerj recebeu 14 sugestões 
dos associados para inclusão 
na proposta orçamentária do 

TJ-RJ para o ano de 2014. Em julho a 
Associação iniciou uma pesquisa pedindo 
a colaboração dos magistrados do Rio. 
Todas as sugestões serão levadas ao TJ-
RJ e analisadas pelo Departamento de 
Planejamento e Orçamento. Se aprovadas, 
serão incluídas na proposta orçamentária 
do Tribunal e votadas pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 
As propostas recebidas são de autoria dos 
magistrados Antonio Carlos Bitencourt, 
Hevelise Acheer, Silvana Antunes, Marcelo 
Menaged, Ana Célia Rios Gonçalves, 
Mauro Nicolau, Marvin Ramos, Ana Paula 
Gomes, Antonio Carlos Maisonnette, 
Criscia Curty, Raquel de Oliveira, Oscar 
Lattuca, Luiz Márcio Pereira e Adriana 
Ramos. Para conhecer as propostas, acesse: 
http://migre.me/fFTVw
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AÇÃO AMAERJ

Amaerj lança 2º Prêmio Juíza Patrícia Acioli
Evento foi realizado em 12 de agosto, no auditório da Emerj

Familiares da juíza Patrícia Acioli agradeceram 
a homenagem feita pela Amaerj à memória da 
magistrada

Duzenos e cinquenta representantes da sociedade 
brasileira participaram do lançamento do 2º 
Prêmio Juíza Patrícia Acioli

Afroreggae fez uma apresentação de dança no fim 
da cerimônia

Luis H
enrique/TJ-R
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A segunda edição do Prêmio Juíza 
Patrícia Acioli de Direitos Huma-
nos foi lançada, em 12 de agosto. 

O evento, que reuniu mais de 250 pessoas 
no auditório Antônio Carlos Amorim, na 
Emerj, foi marcado por homenagens à me-

Confira os depoimentos

mória da juíza Patrícia. Magistrados, po-
líticos, empresários e movimentos sociais 
prestigiaram a cerimônia, que teve apresen-
tação da Orquestra Maré do Amanhã, do 
coral Canta Detran, e do grupo de dança e 
percussão Makala, do AfroReggae.

A presença mais marcante foi a da famí-
lia da juíza Patrícia Acioli, que ficou muito 
emocionada com as homenagens. Todos se 
lembraram da luta, caráter, do comprome-
timento da magistrada com a Justiça e com 
a garantia dos direitos dos mais humildes.

Cláudio dell’Orto - Presidente da 
Amaerj 

“Este é um evento para marcar a vida, 
para celebrar a vida e a esperança. Quan-
do, naquele trágico 11 de agosto, o nosso 
Poder Judiciário foi ferido mortalmente 
com aqueles disparos, que tiraram a vida 
da nossa colega, a magistratura do Rio 
de Janeiro estava naquele instante assu-
mindo um compromisso que não pode 
ser deixado de lado, um compromisso 
de mostrar à sociedade brasileira que os 
juízes não podem ter medo”.

Denise Appolinária - Diretora de 
Direitos Humanos da Amaerj

“O Prêmio, neste ano, está mais abran-
gente, não só pela premiação, mas pelo 
público-alvo, chegando à toda população 
através dos movimentos sociais e das esco-
las. Essa é uma decorrência da força im-
pactante da memória da Patrícia e de tudo 
que ela significa. Nosso objetivo é destruir 
muros e construir pontes, buscando sem-
pre a defesa dos direitos humanos”.

Desembargador Siro Darlan
“Se hoje a sociedade resiste e está nas 

ruas clamando por justiça, isto é semen-
te da nossa querida Patrícia. Hoje é o 

dia para lembramos dos direitos humanos. 
Em respeito à memória de Patrícia Acioli, 
e não só de Patrícia Acioli, mas de muitas 
Patrícias, Amarildos, Gabrielas, Marias, 
Márcios, muitos que são sacrificados pelas 
forças públicas, que nós, representando a 
Justiça, temos uma responsabilidade muito 
grande em dar uma resposta efetiva, eficaz, 
verdadeira, honesta, com o nosso trabalho 
e, sobretudo, com a coragem que Patrícia 
Acioli teve para enfrentar a criminalidade”.

Deputado federal Chico Alencar
“Desde que foi instituído o Prêmio Pa-

trícia Acioli, eu fiquei comovido e feliz, 
porque é uma maneira de lembrar a Pa-
trícia. Os valores são imorredores, não se 
assassina a justiça, a solidariedade e a cora-
gem. O Prêmio, sobretudo por ter esse as-
pecto pedagógico e didático de chegar até 
os mais jovens, perpetua a luta da Patrícia, 
que é uma lição cotidiana para todos nós”.

Subsecretária municipal de Educação 
do Rio de Janeiro Helena Bomeny

“Também queremos formar Patrícias nas 
escolas do Rio. Os alunos que estão aqui ti-
veram uma lição de democracia e de valores 
da aguerrida juíza Patrícia Acioli, que lutou 
pela justiça do nosso país”.

Deputado federal Jean Wylys 
“A história nos mostra que os direitos 

humanos nem sempre foram reconheci-
dos, ou melhor, nem sempre a humani-
dade das pessoas de alguns grupos foi re-
conhecida, as mulheres, os homossexuais, 
os negros, os povos indígenas, os pobres 
de maneira geral. Por isso, todos nós deve-
mos estar engajados na luta pelo reconhe-
cimento da humanidade das pessoas, foi 
isso que Patrícia Acioli fez e, infelizmente, 
por fazer isso sua vida foi ceifada”.

Secretário de Estado de Assistência 
Social e Direitos Humanos Zaqueu 
Teixeira

“É uma satisfação estar junto da Asso-
ciação dos Magistrados no lançamento 
da 2ª edição do Prêmio Patrícia Acioli. 
Que a gente consiga através do Prêmio, 
efetivamente, estimular o aperfeiçoa-
mento das políticas públicas para os 
direitos humanos, que possam ter absor-
ção pela sociedade. Quanto mais a socie-
dade estiver mobilizada para a não viola-
ção dos direitos humanos, mais teremos 
uma sociedade desenvolvida garantindo 
a dignidade da pessoa humana. Parabe-
nizo a Amaerj pela iniciativa da valoriza-
ção das práticas humanísticas”.
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anos. Lembro-me muito bem daque-
le ano de 1968, quando me casei com 
Myriam e iniciamos o nosso bom 
combate, seguindo o exemplo de mi-
nha sogra. Igualmente tivemos dois 
filhos, que nos enchem de orgulho, 
netos maravilhosos que, com certeza, 
saberão honrar o bom combate nestes 
novos tempos que se aproximam.

Pensem em Romy como uma mulher 
do seu tempo a além dele; na mulher 
comprometida com a ética que não tem 
sexo ou partido. Ela cumpriu a sua parte 
e como o poeta percebeu que tudo vale 
a pena quando a alma não é pequena!”. 

TJ-RJ

Adeus à advogada Romy Medeiros
Ela se destacou nas causas em defesa das mulheres

Em 30 de julho faleceu a advogada 
Romy Medeiros da Fonseca, mãe 
da desembargadora Myriam 

Medeiros da Fonseca Costa, da 4ª 
Câmara Cível do TJ-RJ. A Amaerj 
registra seu pesar, em nota assinada pelo 
advogado Frederico Costa:

“Romy Medeiros tem sido lembrada 
como uma lutadora a favor da eman-
cipação da mulher, mas eu diria, com 
propriedade e ousadia, que ela foi muito 
além porque defendeu, com igual entu-
siasmo, o bom combate.

Mas o que foi o bom combate para Romy?
Ela foi uma mulher do seu tempo. 

Esposa do ilustre jurista Arnoldo 
Medeiros soube, com competência 
rara, seguir a sua trajetória com o re-
conhecimento do companheiro e an-
tigo mestre, que via na esposa a mu-
lher amada e a intelectual desejada.

Seu trabalho não impediu  que fos-
se mãe carinhosa e obstinada na edu-
cação dos filhos e na orientação do 
seu caráter. Arnoldo, meu cunhado, 
de invejável biografia, por quem nu-
tro profundo sentimento de fraterni-
dade e carinho.

Mas além do Arnoldo, Romy teve 
uma filha, que me confiou há 45 

Amaerj realiza missa pelos 
dois anos do falecimento da 
juíza Patrícia Acioli

Na mesma data do lançamento 
do Prêmio, 12 de agosto, a Asso-
ciação realizou uma missa para 
lembrar os dois anos da morte da 
juíza Patrícia Acioli. A cerimônia 
religiosa aconteceu na Igreja São 
José e foi celebrada por Dom Ed-
son de Castro Homem. 

Monsenhor Sérgio Costa Couto
“Nem o cidadão deve ter medo do 

Estado, nem os agentes do Estado 
devem ter medo do cidadão. A Igre-
ja sempre passa a mensagem da pa-
cificação da sociedade, mas que não 
seja uma inércia, que não seja uma 
renúncia a direitos”.

José Augusto - Familiar da juíza 
Patrícia Acioli

“O Prêmio é uma iniciativa 
muito positiva, que homenageia 
demais a memória da Patrícia e a 
família agradece muito a Amaerj 
por esse belíssimo espetáculo. Para 

quem perde alguém querido a dor 
maior é imaginar que aquela pessoa 
poderia estar aqui participando de 
tudo que está acontecendo. Imagina-
mos a Patrícia com aquele senso de 
justiça extremo, uma pessoa que re-
almente se indignava profundamente 
em prol de justiça. Patrícia foi uma 
pessoa revolucionária, que transbor-
dava vida e que salvou muitas vidas”.,

A Amaerj também lançou no mesmo 
dia o hotsite da premiação. Informações, 
regulamentos e conteúdo multimídia po-
dem ser encontrados no site www.amaerj.
org.br/premio e também no Facebook do 

Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos 
Humanos e no Twitter @PremioAcioli.

Luis H
enrique/TJ-R
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Deputado federal Jean Wylys Deputado federal Chico Alencar  Secretário de Estado de Assistência Social e 
Direitos Humanos Zaqueu Teixeira
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AÇÃO AMAERJ

Amaerj homenageia desembargador Adilson Macabu
Magistrado ingressou no Tribunal em 1998 e atuou no STJ entre 2011 e 2012

A Amaerj homenageou, em 18 
de julho, o desembargador 
Adilson Vieira Macabu com 

uma medalha de agradecimento pelos 
serviços prestados à magistratura. 

Na ocasião, o desembargador João 
Ziraldo Maia, presidente da Regional 

de Niterói, representou a Associação 
e entregou a medalha durante a ho-
menagem ao magistrado, promovida 
pelo TJ-RJ,  na sala de sessões da 5ª 
Câmara Criminal do TJ-RJ.

O desembargador Adilson Macabu, 
que se aposentou por implemento de 

idade, ingressou no tribunal em 1998, 
pelo quinto constitucional, depois de 
25 anos na Defensoria Pública. Es-
pecialista em Direito Internacional 
e Constitucional, o magistrado foi 
convocado para atuar no STJ entre 
2011 e 2012.

EVENTOS

A juíza Andrea Barroso Silva de 
Fragoso Vidal lançou, em 1º 
de julho, na sede da Amaerj, os 

livros “Direito da Personalidade” (Atlas) 
e “Ponderação e Proporcionalidade no 
Estado Constitucional” (Lumen Juris). 

Juíza Andrea Fragoso Vidal lança dois livros
Noite de autógrafos foi realizada na sede da Amaerj

As obras são uma coletânea de artigos 
de renomados autores da literatura 
jurídica nacional e estrangeira, com a 
participação da juíza Andréa Barroso. 
O evento contou com a  presença de 
co-autores de ambos os livros, bem 

como do professor David Duarte, 
da Universidade de Lisboa, um dos 
organizadores  da obra “Ponderação 
e Proporcionalidade no Estado 
Constitucional”.
(Com informações das editoras)

Magistrados, senadores e deputados participam de audiência pública

Amaerj marca presença em evento pelas Diretas Já, em Fortaleza
Audiência abordou a relevância de democratizar a escolha de presidentes e vice-presidentes dos Tribunais de Justiça 
Estaduais, Federais e do Trabalho

A
ssociação C

earense de M
agistrados

Realizada em 7 de junho, em 
Fortaleza (CE), a audiência 
pública em prol das eleições 

diretas nos tribunais brasileiros reuniu 
mais de 80 pessoas, entre magistrados 
e parlamentares de diversas regiões do 
Brasil. O presidente da Amaerj, Cláudio 
dell’Orto, fez parte da mesa do evento 
representando o Rio de Janeiro.

A audiência abordou a relevância de 
democratizar a escolha de presidentes e 
vice-presidentes dos Tribunais de Justiça 
Estaduais, Federais e do Trabalho. A 
modificação do processo atual, estendendo 
aos juízes vitalícios de 1º grau o direito ao 
voto, consta nas Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 15/2012 e 187/2012, que 
tramitam no Senado e na Câmara. 

Para o presidente da Amaerj, a 
participação ativa das Associações 
demonstra claramente que estão 
dispostas a lutar pela causa. “O evento 
confirma o compromisso destas com o 
processo de democratização interna do 
Poder Judiciário”, garantiu dell´Orto.

O ato foi promovido pela Associação 
Cearense de Magistrados (ACM),  em 
conjunto com a Associação dos Juízes 
Federais (Ajufe) e a Associação dos 
Magistrados do Trabalho da 7ª Região 
(Amatra VII). A mobilização tem apoio 
de diversas entidades da magistratura, 
como a Associação dos Magistrados 
da Bahia (Amab), presidida pela juíza 
Nartir Dantas Weber, a Associação 
dos Magistrados do Rio Grande do 
Norte (Amarn), presidida pela juíza 
Hadja Rayanne de Holanda Alencar e 
o juiz João Ricardo dos Santos Costa 
(Ajuris), líder do Movimento Unidade 
e Valorização.
(Com informações da ACM)
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TJ-RJ

AÇÃO AMAERJ

Em votação única, a Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) apro-
vou, em 5 de junho, o Projeto 

de Lei nº 2.134/13 do Poder Judiciário, 
que cria a função de chefe de serventia 
judicial de primeira instância no TJ-RJ.

Em entrevista exclusiva para a As-
sessoria de Imprensa da Amaerj, a 
presidente do TJ-RJ, desembargadora 

Primeira instância passa a ter chefe de serventia judicial

Com a aprovação da Lei nº 2.134/13, deverá ser resolvida a situação de mais de 450 serventias no Estado

Leila Mariano, falou sobre a impor-
tância da proposta para o Judiciá-
rio f luminense e disse quais serão as 
medidas que a Corte adotará quando 
a lei for sancionada. Segundo a ma-
gistrada, com a recente aprovação da 
Lei, será resolvida a situação de mais 
de 450 serventias, hoje ocupadas pelos 
responsáveis pelo expediente”.

Magistrados do Rio prestigiam a posse do ministro Barroso no STF
Comitiva organizada pela Amaerj foi à Brasília para participar da cerimônia  

A chefia de serventia judicial de pri-
meira instância é uma função de con-
fiança, indicada livremente pelo magis-
trado titular dentre os analistas judiciá-
rios ou técnicos de atividade judiciária 
sem especialidade. A proposta, que 
atende às determinações do CNJ, não 
onera os cofres públicos.
(Com informações do TJ-RJ)

A Amaerj protocolou, em 12 de 
julho, um requerimento plei-
teando a imediata inclusão da 

verba remuneratória de entrância na 
base de cálculo do 13º salário dos ma-
gistrados que estiverem em exercício 
na entrância especial. A Associação 
também requer que, no caso de insu-

Requerimento pleiteia revisão do cálculo do 13º salário
Associação pede a imediata inclusão da verba remuneratória de entrância na base de cálculo do benefício

ficiência de recursos imediatos, seja 
reconhecido aos magistrados o direito 
à percepção de tais verbas para paga-
mento posterior.

No texto, após citar os artigos 
124 da Lei Orgânica da Magistratu-
ra Nacional e 33 da Lei Estadual nº 
5.535/09, a Associação é categórica 

em afirmar que “dúvida não há de 
que tal verba possui natureza emi-
nentemente remuneratória – e não 
indenizatória – tanto que a própria 
norma legal que a estabelece  prevê 
que deve figurar como base de cálcu-
lo para o eventual pagamento de adi-
cional por tempo de serviço”. 

Novo ministro do STF recebe magistrados do Rio na cerimônia de posse

E
ugenio N

ovaes

A Amaerj organizou uma comitiva, 
integrada por 27 pessoas, para 
prestigiar a posse do advogado 

Luís Roberto Barroso como ministro do 
STF, realizada em Brasília, a 26 de junho.

Na solenidade, Barroso foi conduzido ao 
Plenário pelos ministros Teori Zavascki e 
Celso de Mello, o mais novo e o mais an-
tigo membro da Corte, como ocorre tra-
dicionalmente. Após a execução do Hino 
Nacional pela cantora Ellen Oléria, o mi-
nistro prestou o compromisso de posse e 
foi declarado empossado pelo presidente 
do STF, ministro Joaquim Barbosa.

Participaram da solenidade os presidentes 
do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, 
Henrique Alves, o ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, o senador José Sarney, 
ministros aposentados do STF, presidentes 
de tribunais, entre outras autoridades, além 
de familiares e amigos do novo ministro.
(Com informações do STF)
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JURISTUR

Exercício de cidadania e ganho de conhecimento

Estudantes que participam do programa Juristur têm oportunidade única de conhecer o funcionamento do Judiciário 
fluminense 

Em maio, no dia 22, o programa 
Juristur/Conhecendo o Judici-
ário recebeu a visita de 40 alu-

nos do ensino fundamental, da Escola 
Municipal Nicarágua, de Realengo. Já 
nos dias 27 e 28 foram recepcionados 
59 estudantes de Direito das Univer-
sidades Estácio de Sá (Unesa), de Pe-
trópolis, e Candido Mendes (Ucam), 
de Padre Miguel. Em junho, no dia 
12, foi a vez de 32 alunos, do 8º ano 

do ensino fundamental e do 1º ano do 
ensino médio, da Escola Estadual Dr. 
Zerbini, de São Gonçalo.

Com pequenas diferenças de progra-
mação, os estudantes conhecem a estru-
tura e o funcionamento do Judiciário flu-
minense, visitando ambientes históricos 
do antigo Palácio da Justiça e, também, 
o Tribunal Pleno, a sala da Seção Crimi-
nal, o Órgão Especial, o Tribunal do Júri, 
as Câmaras Cíveis e as Criminais. 

Reunião com o secretário estadual de Educação

O juiz Joel Pereira dos Santos, 
coordenador do Juristur/Conhe-
cendo o Judiciário, se reuniu, em 3 
de junho, com o secretário estadual 
de Educação, Wilson Risolia. No 
encontro, que teve lugar na sede da 
Secretaria, foram discutidas parce-
rias para o programa realizado pela 
Amaerj e o TJ-RJ. Também parti-
ciparam da reunião, o procurador 
Paulo Enrique Mainier, a advogada 

Secretário Wilson Risolia recebeu juiz Joel 
Pereira e equipe da Amaerj em seu gabinete

Francisca Lima e o cerimonialista da 
Amaerj, Marcos Aguiar. 

Desde 2010, o Juristur conta com a  
parceria da Secretaria Municipal de Edu-
cação. Criado há 16 anos, o programa aju-
da o TJ-RJ a cumprir a Meta 4 do CNJ, 
que recomenda a implantação de “pelo 
menos um programa (por Estado) de es-
clarecimento ao público sobre as funções, 
atividades e órgãos do Poder Judiciário em 
escolas ou quaisquer espaços públicos”.

Coordenado pelo juiz Joel Pereira 
dos Santos, o programa recebe a par-
ticipação de magistrados e servidores, 
como o desembargador Siro Darlan, 
da 7ª Câmara Criminal; o professor 
de Filosofia e Teologia e cerimonia-
lista da Amaerj, Marcos Aguiar; a 
museóloga Blanca Dian, do Museu da 
Justiça; e a advogada Francisca Lima, 
secretária do Juristur.
(Com informações do Museu da Justiça)

Estudantes do ensino fundamental e médio também conheceram o Tribunal Pleno do TJ-RJ

Luis H
enrique/TJ-R
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TJ-RJ

CURTAS

O TJ-RJ publicou, em 7 de ju-
nho, editais de remoção e 
promoção para juízes de En-

trância Especial e Comum. A Amaerj 
comemorou a divulgação dos editais, 
que oferecem 34 vagas para movimen-
tação na carreira. Para a Associação, isso 
demonstra o esforço da atual adminis-
tração em atender um pleito antigo. 

No entanto, na semana seguinte, no 

Tribunal do Rio publica editais de remoção e promoção
Este foi um dos temas tratados em reunião realizada pela diretoria da Amaerj

dia 10, os presidentes das Regionais e 
o presidente da Amaerj reuniram-se na 
sede da Associação, quando  ressaltaram 
a preocupação dos juízes do interior 
com as varas e juizados que foram exclu-
ídos dos editais, em especial, em relação 
à inexistência de critérios para o retorno 
destas serventias excluídas na lista geral.

A reunião contou com a participação 
do desembargador João Ziraldo Maia, 

da Regional de Niterói, dos juízes Mar-
vin Ramos Rodrigues, da Regional de 
Volta Redonda, Fábio Costa Soares, da 
Regional da Região dos Lagos, e do pre-
sidente da Amaerj, Cláudio dell’Orto.

Ainda sobre os editais do TJ-RJ, os presi-
dentes abordaram a questão dos 20 Juízos 
que deixaram de ser oferecidos por serem 
objeto de estudo pela Comissão de Apoio à 
Qualidade dos Serviços Judiciais (Comaq). 
Para saber quais são eles, confira a íntegra 
das listas em: http://migre.me/fe2We

No encontro, os participantes tam-
bém manifestaram a insatisfação de as-
sociados com a demora na apresentação 
de adolescentes apreendidos e também 
com a demora nas comunicações de fla-
grantes pelas autoridades policiais. Foi 
sugerida a realização de tratativas entre 
o TJ-RJ e a chefia de Polícia Civil para 
disciplinar o horário para tais trâmites.

Magistrados Marvin Ramos, Fábio Soares, Cláudio dell’Orto e João Ziraldo se reúnem na sede da Amaerj

Em 23 de junho, a presidente do 
TJ-RJ, desembargadora Leila 
Mariano, empossou o 2º vice-pre-

sidente da Corte, desembargador Sérgio 
Lúcio de Oliveira e Cruz. O magistra-
do entrou no Salão do Órgão Especial 
acompanhado por seus três padrinhos, 
os desembargadores Luiz Fernando 
Carvalho, Celso Ferreira Filho e Eduar-
do Brito Neto. O juiz Antonio Augusto 
Toledo de Gaspar, 1º vice-presidente da 
Amaerj, prestigiou a cerimônia de posse.

Sérgio Lúcio de Oliveira e Cruz toma posse na 2ª 
vice-presidência
Desembargador foi eleito para o cargo em 8 de maio

Em cerimônia, que teve como ora-
dor o desembargador Sidney Har-
tung, a presidente do TJ-RJ afirmou, 
em seu discurso, ser uma honra pre-
sidir a sessão. 

A mesa solene foi composta tam-
bém pelo secretário da Casa Civil do 
Governo do Estado do Rio, Regis Ve-
lasco Fichtner; pelo ex-presidente do 
TJ-RJ, desembargador Miguel Pachá; 
pelo presidente do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, desembargador 
Sergio Schwaitzer; pelo subprocura-
dor de Justiça, Sergio Roberto Ulhoa 
Pimentel; e pelo presidente do Tribu-
nal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, Thier Montebello.

O desembargador foi eleito, com 
97 votos, para o cargo de 2º vice-pre-
sidente do TJ-RJ, em 8 de maio, na 
sessão do Tribunal Pleno, na vaga de-
corrente da aposentadoria do desem-
bargador Nametala Machado Jorge.
(Com informações do TJ-RJ)

O juiz titular da 2ª Vara 
Criminal do Fórum 
Regional de Madureira, 

Marcelo Oliveira da Silva, assu-
miu a função de juiz auxiliar da 
Corregedoria Nacional de Justi-
ça, órgão do CNJ. O magistrado 
ocupa a vaga decorrente da saída 
do juiz Gustavo Direito, também 
do TJ-RJ, que deixou a função por 
motivos pessoais. “Na qualidade 
de juiz auxiliar, pretendo assesso-
rar o Exmo. ministro-corregedor 
Francisco Falcão no que me for 
solicitado, em todas as suas nobres 
missões à frente da Corregedoria 
do CNJ, em especial no exercício 
de sua competência disciplinar e 
correcional”, afirmou o magistrado.
(Com informações do TJ-RJ)

Corregedoria Nacional 
de Justiça tem novo juiz 
auxiliar

Presidente do TJ-RJ empossa o desembargador 
Sérgio Lúcio de Oliveira e Cruz

Luis H
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Tribunal do Rio empossa 21 novos juízes
Após a solenidade, a Amaerj ofereceu um coquetel aos novos magistrados

O TJ-RJ empossou, em 3 de ju-
nho, vinte e um novos juízes, 
aprovados do 44º Concurso 

para Ingresso na Carreira da Magistra-
tura fluminense. Na cerimônia, o pre-
sidente da Amaerj, Cláudio dell’Orto, 
condecorou-os com o pin da Associa-
ção e celebrou a chegada dos magis-
trados. Além da presidente do TJ-RJ, 
desembargadora Leila Mariano, com-
puseram a mesa a procuradora-geral do 
Estado, Lucia Léa Guimarães; o sub-
procurador de Justiça, Sergio Roberto 
Ulhôa Pimentel; o ex-presidente do 
TJ-RJ, desembargador Manoel Alberto 
Rebêllo; o diretor-presidente da Esco-
la Nacional da Magistratura (ENM), 
Roberto Bacellar; o diretor–geral da 
Emerj, desembargador Sérgio Verani; e 

a secretária da Comissão de Concurso 
para Ingresso na Magistratura de Car-
reira, Leila Maria Rodrigues Pinto de 
Carvalho e Albuquerque.

Os novos juízes são Anna Karina 
Guimarães Franciscone, Bruno Mon-
teiro Ruliére, Catarina Cinelli Vocos 
Camargo, Claudia Leonor Jourdan 
Gomes Bobsin, Daniella Valle Hu-
guenin, Fabio Lopes Cerqueira, Fa-
brício Pinheiro da Silva Freire, Kathy 
Byron Alves dos Santos, Laíne Ta-
vares Miranda, Leonardo Rodrigues 
da Silva Picanço, Lívia Bechara de 
Castro, Paulo Maurício Simão Filho, 
Paulo Vitor Siqueira Machado, Pedro 
Amorim Goltlib Pilderwasser, Rafael 
de Almeida Rezende, Rafael Tavares 
Bekner Correa, Renata Gomes Ca-

sanova de Oliveira e Castro, Soraya 
Pina Bastos, Thiago Chaves Seixas, 
Viviane Ramos de Faria e Willliam 
Satoshi Yamakawa. 

Após a solenidade, a Amaerj ofe-
receu um coquetel aos novos juízes e 
convidados.
(Com informações do TJ-RJ)

Presidente do TJ-RJ, desembargadora Leila 
Mariano, entre os novos juízes do Rio de Janeiro

Palestra sobre associativismo

A nova turma de juízes parti-
cipou, em 5 de junho, da pales-
tra “Movimento associativo: as 
associações de magistrados em 
níveis nacional e estadual e seu 
papel na defesa dos interesses ins-
titucionais e da magistratura”. O 

evento, organizado pela Emerj, con-
tou com representantes da Amaerj, 
AMB, Anamages e Associação Juízes 
para a Democracia (AJD). Participa-
ram da mesa o presidente da Amaerj, 
Cláudio dell’Orto; o diretor-geral da 
Emerj, desembargador Sérgio Verani; 

o desembargador Nagib Slaibi Fi-
lho, diretor da Anamages; o juiz 
Leonardo Grandmasson Chaves, 
membro da AMB; e o juiz Rubens 
Casara, membro da AJD. A pales-
tra também faz parte do Curso de 
Formação de Magistrados.

Uma verdadeira aula de história para os novos juízes
Palestras que integram o curso para novos juízes do TJ-RJ abordaram temas históricos e atualidades sobre o Poder 
Judiciário

A palestra “História da Magistra-
tura, movimentos associativos 
e escolas de formação de juízes 

no Brasil”, realizada pelo ministro Sidnei 
Beneti, do STJ, em 10 de junho, atraiu 

diferentes espectadores, embora integre 
o Curso de Formação de Magistrados 
da Emerj, direcionado aos novos juízes 
do TJ-RJ. Magistrados, serventuários, 
estudantes e público em geral formaram 
a plateia atenta. O encontro foi aberto 
pelo presidente do Fórum Permanente 
de História do Direito, desembargador 
Milton Fernandes de Souza, que partici-
pou da mesa ao lado do diretor-geral da 
Emerj, Sérgio de Souza Verani.

Além de toda a trajetória histórica 
do Poder Judiciário, o ministro Beneti 
falou sobre as primeiras agremiações da 
classe. Também palestrante do evento, 

o desembargador federal do Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª Região e 
conselheiro do CNJ, Ney José de Frei-
tas apresentou um histórico da Justiça 
do Trabalho, instalada em 1941. 

Encerrando o evento, o juiz conse-
lheiro do CNJ José Guilherme Vasi 
Werner agradeceu a acolhida da Emerj 
e citou que, em breve, retomará as ati-
vidades como juiz do TJ-RJ. Estiveram 
presentes no encontro os ex-presidentes 
do TJ-RJ desembargadores Marcus Fa-
ver e Thiago Ribas Filho, o conselheiro 
do CNJ, Joaquim Falcão, entre outros.
(Com informações Assessoria de Imprensa do TJ-RJ)

Magistrados relembraram trajetória das associações 
em palestra na Emerj
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AÇÃO AMAERJ

Presidente da Amaerj palestra sobre o meio ambiente na Emerj
Dell´orto falou sobre os aspectos criminais da proteção ambiental, com base na lei nº 12.651/2012

O Judiciário, a ética e o meio am-
biente foram temas de palestra 
apresentada pelo presidente da 

Amaerj, Cláudio dell’Orto, em 14 de ju-
nho, na Emerj. O evento também contou 
com a presença dos desembargadores Ma-
ria Collares Felipe da Conceição, do TJ-RJ; 
Consuelo Yoshida, do TRF-3; do advoga-
do Flavio Ahmed, presidente da Comissão 
de Direito Ambiental da OAB/RJ, e da 
professora Luciana Cordeiro de Souza, do 
curso de Direito da Faculdade de Ciências 
Aplicadas da Unicamp.

 A abertura do evento foi realizada pela 
desembargadora Maria Collares, presi-
dente do Fórum Permanente de Direito 
do Ambiente. Em seguida, a magistra-
da Consuelo Yoshida abordou o tema 
“Dano moral difuso ao meio ambiente: a 
contribuição da jurisprudência”.

Terceiro palestrante do evento, 
dell’Orto abordou o tema “Aspectos 
criminais da proteção ambiental”, em 
que analisou os efeitos decorrentes do 
artigo 60, da lei nº 12.651/2012, do 
Código Florestal, que criou a figura 

da suspensão de punibilidade para 
alguns crimes ambientais em razão 
de termo de ajustamento de conduta 
celebrado com os infratores. O de-
sembargador sustentou que essa nova 
figura poderá, inclusive, beneficiar 
outros infratores que possam celebrar 
termos de ajustamento de conduta. 

Na sequência, palestraram o advoga-
do Flavio Ahmed e a professora Luciana 
de Souza, que falaram sobre “A proteção 
das águas subterrâneas para a sustenta-
bilidade ambiental”.

Amaerj participa do Fórum Permanente de Direito Constitucional
Presidente da Associação integrou debate sobre o Estatuto da Magistratura

A Emerj realizou, em 27 de ju-
nho, no auditório Nelson Ri-
beiro Alves, a 35ª reunião do 

Fórum Permanente de Direito Cons-
titucional. O encontro abordou o Es-
tatuto da Magistratura e apresentou 
mudanças necessárias na legislação para 
garantir as condições adequadas de 

trabalho aos magistrados, ao longo de 
suas carreiras. O presidente da Amaerj, 
Cláudio dell’Orto, participou do semi-
nário e defendeu, em seu discurso, a im-
portância da aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) nº 21, 
que visa ao restabelecimento do Adicio-
nal por Tempo de Serviço (ATS).

Para delĺ Orto, o juiz é cobrado pela 
sociedade para ser mais atuante, mas, ao 
mesmo tempo, não se encontra em uma 
situação favorável. “É necessário que haja 
um sistema adequado dentro do Estado 
de Direito para garantir que o magistra-
do tenha condições favoráveis para atuar 
na carreira. O subsídio é incompatível 
com o tempo adicional de serviço. O 
ATS acabaria com a distorção na remu-
neração dos juízes no início e final de car-
reira”, declarou o magistrado.

Também palestraram o desembar-
gador Nagib Slaibi Filho, presidente 
do Fórum, e os juízes Antonio Sba-
no, presidente da Anamages, Gus-
tavo Quintanilha, juiz auxiliar da 
Presidência, e Renata Gil, titular da 
40ª Vara Criminal da Capital. No en-
cerramento, o desembargador Elmo 
Arueira também apresentou suas con-
siderações sobre o Estatuto.
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Palestrantes debateram o Judiciário, a ética e o meio ambiente

O presidente da Amaerj defendeu a importância da aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 21
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EVENTOS

Magistrados do Rio participam de encontro com o Papa no Theatro Municipal
Representaram a Amaerj no evento, o presidente da Associação, Cláudio dell´Orto, e o secretário geral, juiz Ricardo 
Alberto Pereira

Dezoito magistrados do TJ-RJ 
participaram, em 27 de julho, 
de encontro do Papa Fran-

cisco com representantes da sociedade 
civil no Theatro Municipal. Represen-

taram a Amaerj no evento, o presidente 
da Associação, Cláudio dell´Orto, e o 
secretário geral, juiz Ricardo Alber-
to Pereira. O evento, que integrou a 
programação oficial, teve a recepção 

Theatro Municpal foi o palco do encontro do Papa com a sociedade civil do Rio de Janeiro

protocolar das três esferas de governo, 
com a presidente da República Dilma 
Rousseff, com o governador do Esta-
do do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, 
com o prefeito da cidade, Eduardo 
Paes. No total, cerca de 2.200 pessoas 
presenciaram o discurso do Pontífice, 
pronunciado em castelhano, no qual 
ele lamentou que hoje o “sentido ético” 
apareça “como um desafio histórico 
sem precedentes”. “Somos responsáveis 
pela formação de novas gerações, capa-
citadas na economia e na política, e fir-
mes nos valores éticos. O futuro exige 
de nós uma visão humanista da econo-
mia e uma política que realize cada vez 
mais e melhor a participação das pesso-
as, evitando elitismos e erradicando a 
pobreza”, disse Francisco.(Com informa-
ções do jornal O Globo)

Amaerj participa da cerimônia de recepção ao Papa no Palácio Guanabara
No total, cerca de 650 pessoas compareceram ao evento, incluindo a presidente Dilma Rousseff

Dois membros da Amaerj partici-
param da cerimônia de recepção 
do Papa Francisco, realizada em 

22 de julho, no Palácio Guanabara, em 
Laranjeiras. Representaram a Associação 
no evento o presidente da Amaerj, Cláudio 
delĺ Orto, e a desembargadora Ana  Maria 
Pereira de Oliveira, presidente do Conse-
lho Deliberativo e Fiscal da Associação. O 
sumo pontífice chegou à cidade para parti-
cipar da 28ª edição da Jornada Mundial da 
Juventude Católica (JMJ), que aconteceu 
na cidade até o dia 28 de julho. A soleni-
dade promoveu um encontro entre o santo 
padre e membros do Poder Judiciário, Exe-
cutivo e Legislativo.

No total, cerca de 650 pessoas partici-
param do evento, incluindo a presidente 
Dilma Rousseff, o vice-presidente Mi-
chel Temer e oito governadores, entre 
eles o do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. 
Também prestigiaram a cerimônia as 
desembargadoras Leila Mariano, presi-
dente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio (TJ-RJ), Letícia Sardas, presi-
dente do Tribunal Regional Eleitoral 

do Rio (TRE-RJ), o  desembargador 
Milton Fernandes de Souza, presidente 
da 5ª Câmara Cível do TJ-RJ, e as de-
sembargadoas Maria Regina Fonseca 
Nova Alves, presidente da Comissão 
Judiciária Estadual de Articulação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Fa-
miliar contra a Mulher (CEJEM), da 
Corte fluminense e Maria Augusta Vaz 
Monteiro de Figueiredo, presidente da 
1ª Câmara Cível do TJ-RJ.

Durante a cerimônia no Palácio Gua-
nabara, o Papa Francisco fez um discur-

so, em português, falando sobre a vinda 
ao país, que emocionou a todos. “O moti-
vo principal da minha presença no Brasil, 
como é sabido, transcende as suas fron-
teiras. Vim para a Jornada Mundial da 
Juventude. Vim para encontrar os jovens 
que vieram de todo o mundo, atraídos 
pelos braços abertos do Cristo Redentor. 
Eles querem agasalhar-se no seu abraço 
para, junto de seu coração, ouvir de novo 
o seu potente e claro chamado: ‘Ide e 
fazei discípulos entre todas as nações’”, 
afirmou Sua Santidade.
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Presidente Cláudio dell´Orto e desembargadores Milton 
Fernandes, Ana Maria, Maria Augusta e Regina Alves

Papa Francisco realizou um discurso em português 
no Palácio Guanabara
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BRASIL

Presidente da 7ª Regional da Amaerj promove encontro 
Foco do evento foi a administração e a gestão Judiciária 

O juiz Fábio Costa Soares, presi-
dente da 7ª Seção Regional da 
Amaerj, em Cabo Frio, juiz de 

cooperação e dirigente do 11º Núcleo Re-
gional da cidade, promoveu, em 26 de ju-
nho, reunião de trabalho com os magistra-
dos das comarcas da Região dos Lagos. O 
encontro foi realizado em cumprimento ao 
disposto no Artigo 7º, parágrafo único da 
Resolução TJ/OE/RJ Nº 05/2013, com a 
finalidade de debater temas ligados à gestão 
judiciária e à administração da Justiça.

Segundo o magistrado, esses encontros 

são importantes, pois permitem que cada 
serventia exponha as suas necessidades 
através do diálogo constante e da atuação 
coordenada. Entre os temas debatidos, des-
tacaram-se as questões relativas à apresenta-
ção de presos nas comarcas do interior, ao 
estudo das lotações das serventias e à convo-
cação de maior número de servidores apro-
vados no último concurso para as comarcas 
da região. As questões foram apresentadas 
considerando o número de aposentadorias 
e exonerações dos últimos 60 dias e das que 
estão na iminência de ocorrer.

Presidente da 7ª Regional da Amaerj promove 
encontro sobre a administração da Justiça e a 
gestão do Judiciário

REGIONAIS

11º N
U

R
 

Com o apoio maciço das entidades 
filiadas à Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB), a 

chapa Unidade e Valorização lançou ofi-
cialmente a candidatura de João Ricardo 
dos Santos Costa à presidência da AMB.

O evento ocorreu em 5 de agosto, no 
Rio de Janeiro, e reuniu inúmeras lide-
ranças da magistratura, que manifes-
taram toda insatisfação com os rumos 
tomados por sua entidade de represen-
tação e a necessidade de mudança.

A candidatura de João Ricardo já nas-
ceu forte. Ex-presidente da Associação 
dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) 
e conhecido pela defesa intransigente dos 
Direitos Humanos e da magistratura, o 
juiz conseguiu unir colegas e lideranças 
em torno de bandeiras como a retomada 
da representatividade da magistratura, 
a melhoria das condições de trabalho e 
a escolha dos presidentes dos tribunais 
pelo voto direto.

“Nossas propostas são factíveis e en-
tramos nessa campanha assumindo o 
compromisso de cumpri-las. A defesa das 
prerrogativas e um programa para valo-
rização dos magistrados são ações prio-
ritárias”, disse João Ricardo, para quem a 
escassez de recursos nos tribunais não é 

Lideranças prestigiam lançamento da candidatura à presidência da AMB
Evento no Rio reuniu presidentes e representantes das 27 entidades que já declararam sua opção pela chapa 
Unidade e Valorização

apenas uma questão de orçamento, mas 
de vontade política. “Precisamos discutir 
o modelo tributário e o pacto federativo.”

Cláudio dell’Orto, presidente da As-
sociação dos Magistrados do Rio de 
Janeiro (Amaerj) e anfitrião do evento, 
ressaltou que a AMB deve estar atenta 
à realidade social e do juiz. “A socieda-
de e o Judiciário não podem ser descar-
táveis”, afirmou. Presidente da Associa-
ção dos Magistrados Catarinenses, Sér-
gio Luiz Junkes destacou a liderança de 
João Ricardo, um juiz “capaz de ouvir 
e de entender diferentes realidades”. 
“Nosso movimento cresceu por conci-
liar unidade e capacidade de trabalho”, 
reforçou.

O desembargador Cláudio Baldino 

Maciel, falou em nome dos ex-presi-
dentes da AMB que apoiam a candi-
datura de João Ricardo. O também 
ex-presidente Rodrigo Collaço que 
não pôde fazer-se presente, enviou 
mensagem de apoio. “É de nós que 
se cobra uma justiça mais eficiente. 
Mas o sistema que vemos hoje mostra 
uma magistratura desconfiando da pró-
pria magistratura. Há muito a fazer para 
mantermos uma interface com a socie-
dade, o que não vejo hoje. Mas sinto-me 
regozijado em ver o que de melhor temos 
na liderança da magistratura nacional 
reunido aqui neste lançamento”, afirmou 
Cláudio Baldino.
(Com informações do Boletim da Chapa Unidade 
e Valorização)

Realizado no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, evento reuniu lideranças da magistratura nacional

Luis H
enrique
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de Lima, Manoel Carpena Amorim, 
Sergio Cavalieri Filho, Paulo Rober-
to Leite Ventura e Manoel Alberto 
Rebêlo dos Santos.
(Com informações do TJ-RJ)

AÇÃO AMAERJ

Serviço odontológico para associados
Associação oferece gratuidade para alguns procedimentos e desconto nos de alta complexidade

Associados, cônjuges e filhos (até 
21 anos) podem utilizar os ser-
viços odontológicos oferecidos 

pela Amaerj. No atendimento gratuito 
estão inclusas consultas médicas, serviços 
de restaurações com resinas fotopolimeri-
zável, tartarectomia e profilaxia, extrações 
simples e atendimentos de emergência.

O consultório oferece 30% de desconto 
nos serviços de prótese sobre a tabela vigen-
te, periodontia e demais especialidades. 

O atendimento será prestado pela 
empresa SM,  de responsabilidade da 
Dra. Sheila Marreiros (CRO:121141),  
no Centro do Rio e em Niterói. Sai-
ba mais sobre valores de procedimen-

tos ou agende sua consulta entrando 
em contato com uma das unidades. 
No Centro, o endereço é a Rua da 
Assembleia, nª 10 Cj. 2317 – Tel.: 
2232.7066/2233.7042/7864.8896. 
Em Niterói, o consultório fica na 
Rua Miguel de Frias, nº 77 Cj. 810 – 
Tel.: 2717.4366

R
osane N

aylor

Amaerj prestigia homenagem à desembargadora Leila Mariano 
Presidente da Associação participou do evento de inauguração do retrato da magistrada na Emerj

Em 16 de julho, o presidente da 
Amaerj, Cláudio dell´Orto, par-
ticipou da cerimônia de inau-

guração do retrato da desembargadora 
Leila Mariano, presidente do TJ-RJ, na 
galeria de fotos de ex-diretores gerais da 
Emerj. A magistrada esteve à frente da 
Instituição no biênio 2011/2012.

O atual diretor da Emerj, desem-
bargador Sérgio de Souza Verani, 
disse que o diálogo foi a marca que 
a presidente deixou na Escola. “Por 
ocasião de sua candidatura (à presi-
dência do TJ-RJ), a desembargadora 
Leila Mariano disse que faria uma 
gestão dialógica. Este também foi o 
diferencial de sua gestão na Emerj e, 
hoje, no Tribunal de Justiça”, decla-
rou o magistrado.

Desembargadora Leila Mariano foi homenageada 
por membros do Judiciário fluminense

Escolhido para saudar a homenage-
ada, o desembargador  Nildson Araú-
jo da Cruz, membro do conselho 
consultivo da Emerj, destacou uma 
das características da homenageada. 
“É fácil perceber que a desembarga-
dora Leila permanece atenta ao que 
está à sua volta, ao seu alcance, e que 
não se omite”, ressaltou.

“É um gesto de amor e de carinho. 
Agradeço ao Sérgio (diretor da Emerj), 
a todos os representantes da escola e 
aos servidores, pois esta homenagem 
tem o dedinho de cada um de vocês”, 
agradeceu a presidente do TJ-RJ.

Além do retrato da desembarga-
dora Leila Mariano, a galeria é com-
posta pelas fotos dos ex-diretores, os 
desembargadores Cláudio Vianna 

Associação promove confraternização na sede Campestre 

A Amaerj realizou, em 
31 de agosto, uma fes-
ta em comemoração 

ao tempo dedicado à magistra-
tura dos juízes que foram em-
possados nos meses de junho, 
julho e agosto, entre os anos de 
1990 e 2012. A comemoração 
promoveu uma confraterniza-
ção entre diferentes gerações 
de magistrados. O presiden-

EVENTOS

Amaerj promoveu a reunião de magistrados concursados entre 1990 e 2012

Concursados foram presenteados com uma capa de ipad personalizada

A
m

aerj

te da Associação, Cláudio 
dell´Orto, participou do en-
contro e presenteou os magis-
trados com uma capa de Ipad 
personalizada da Amaerj. O 
acessório foi elaborado espe-
cialmente para a ocasião.
A Sede Campestre da Ama-
erj fica na Estrada do Mucu-
íba, 1416 – Vargem Grande 
– Rio de Janeiro.
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AÇÃO AMAERJ

TJ-RJ

Presidente da Amaerj é escolhido para receber Conjunto de Medalhas Pedro Ernesto  
Cláudio delĺ Orto recebeu homenagem por sua atuação em defesa da democracia e da Justiça

O presidente da Amaerj, 
Cláudio dell’Orto, e o con-
trolador geral da Associa-

ção, juiz Renato Sertã, se reuniram, 
em 24 de junho, com o vereador Rei-
mont Luiz Otoni (PT-RJ). No en-
contro, o político formalizou o con-
vite para Cláudio dell’Orto receber o 
Conjunto de Medalhas Pedro Ernes-
to. “A homenagem ao desembargador 

é por tudo que ele representa na defe-
sa da democracia e na defesa de uma 
Justiça que dialoga com a sociedade”, 
disse o vereador. O deputado federal 
Alessandro Molon (PT-RJ) também 
participou do encontro.

A cerimônia de entrega do conjun-
to de medalhas foi realizada em 19 de 
agosto, na Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, no Palácio Pedro Ernesto.

Alessandro Molon, Renato Sertã, Cláudio dell’Orto e 
Reimont  em encontro no Paço Imperial

Amaerj organiza missa em memória da juíza Cristiane Buosi
Em agosto a tragédia, ocorrida no Panamá, completou um ano

A Amaerj realizou em 5 de 
agosto uma missa em lem-
brança do falecimento da ju-

íza Cristiane Tomaz Buosi, ocorrido 
há um ano, na Cidade do Panamá. A 
cerimônia religiosa, que foi celebrada 
por Dom Edson de Castro Homem, 

aconteu na Igreja São José, localizada 
Av. Pres. Antônio Carlos - Centro, 
Rio de Janeiro. A magistrada de 34 
anos, então titular da 4ª Vara Cível de 
Barra Mansa, foi vítima de um trágico 
acidente de carro, em 2012.

Em 14 de agosto, o juiz Marvin 

Ramos Rodrigues, presidente da Re-
gional da Amaerj em Volta Redonda, 
também promoveu uma missa em me-
mória de um ano do falecimento da 
juíza. A cerimônia foi realizada em 
Barra Mansa e contou com a presença 
de magistrados da região.

Tribunal Pleno elege dois membros do Órgão Especial
Também foi votada a lista tríplice para o TRE, encaminhada à presidente da República para escolha dos nomes.

Em 10 de junho, o Tribunal Pleno 
do Poder Judiciário fluminense 
elegeu dois novos integrantes do 

Órgão Especial: desembargadores Célia 
Maria Vidal Meliga Pessoa e Henrique 
Carlos de Andrade Figueira. O Tribu-

nal também votou os nomes para com-
por a lista tríplice para o cargo de mem-
bro efetivo do TRE, classe jurista.

A desembargadora Célia Maria Vi-
dal Meliga Pessoa, com 71 votos, ocu-
pará a vaga decorrente da saída do de-

sembargador Reinaldo Pinto Alberto 
Filho, e o desembargador Henrique 
Carlos de Andrade Figueira, com 58 
votos, preencherá a vaga decorrente 
do término do biênio da desembarga-
dora Letícia Sardas. Atuarão como su-
plentes no órgão os desembargadores 
Roberto de Abreu e Silva e Fernando 
Foch de Lemos Arigony da Silva.

Foram escolhidos para o TRE o pro-
curador do Estado Flávio de Araújo Wil-
leman, os advogados Daniela Galvão da 
Silva Rêgo Abduche e Marcus Henrique 
Niebus Steele. A lista será encaminhada 
à presidente da República, Dilma Rous-
seff, que elegerá um dos nomes. A vaga é 
decorrente do término do biênio do ad-
vogado Leonardo Pietro Antonelli. 
(Com informações do TJ-RJ)
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Des. Célia Maria Vidal Meliga PessoaDes. Henrique Carlos de Aldrade Figueira
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EVENTOS

CONVÊNIOS

Amaerj celebra aniversários com autêntica Festa Junina
Comemoração também homenageou o desembargador Esteves Torres por sua aposentadoria

Ao som do Coral “Felicida-
de”, da Mútua dos Magis-
trados, regido pelo maestro 

Wellington Ferreira e em clima de 
São João, a Festa de Aniversariantes 
do Trimestre (abril, maio e junho) foi 
realizada em 24 de junho, no auditó-
rio Desembargador Renato de Lemos 
Maneschy. 

No ambiente descontraído, do “ar-
raial” dos magistrados, o presidente 

da Amaerj, Cláudio dell´Orto, deu 
início à celebração com a entrega de 
brindes oferecidos pela Associação e 
discurso especial para o desembarga-
dor Antonio Carlos Esteves Torres, 
que foi homenageado por sua apo-
sentadoria.

Participaram do evento os desem-
bargadores Antonio José Ferreira Car-
valho, Fernando de Almeida, Lúcia 
Maria Miguel, Luciano Barreto, Ro-

nald dos Santos Valladares, Roberto 
Felinto, Maria Inês da Penha Gaspar, 
Marcos Quaresma Ferraz. Entre os ju-
ízes presentes, estavam: Antônio Évio 
de Souza, Cláudia Nascimento Vieira, 
Denise Nicoll, Gratia Cristina, Isabela 
Peçanha, Joel Pereira dos Santos, João 
Damasceno, Lecília Lemmertz, Lúcia 
Regina Esteves Magalhães, Mauro 
Nicolau Júnior, Paulo Mello Feijó e 
Renata Gil.

Flavia R
odrigues/A
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Magistrados comemoraram aniversário na sede da Associação Bolo temático inspirado na fogueira de São João deu o tom da festa

Banco do Brasil – Crédito imobiliário

O Banco do Brasil oferta crédito imobiliário exclusivo aos associados da Amaerj. Cada proposta de financiamento 
imobiliário será tratada de forma individual, ou seja, cada associado que pleitear a linha de crédito será responsável 
diretamente pelo contrato de financiamento.

O Banco, desde que respeitadas as suas programações orçamentárias, normas operacionais e análise de crédito, 
poderá conceder financiamento diretamente aos magistrados, também condicionando ao atendimento das exigên-
cias legais, notadamente quanto ao cadastro, valores do negócio, comprovação, comprometimento e componentes de 
renda, bem como a legislação e normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

Para mais informações acesse o site www.bb.com.br ou entre em contato com o gerente de relacionamento do Banco do Brasil, Ronaldo 
Ribeiro da Souza, através dos telefones: (21)3262-7300/(21) 9916-7791.
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FLUXO FINANCEIRO

Apoio

Instituto

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2013

Demonstrativo da AMAERJ Abril Maio Junho

Saldo Abertura ( C/C + Aplicações ) 1.018.392,28 1.046.273,56 958.634,70

Receitas da AMAERJ
Mensalidades de Associados / Dependentes 270.610,80            270.618,90            269.202,70            
Taxa Administrativa Golden Cross 18.631,18              12.122,91              13.198,01              
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos 10.179,07              9.194,70                9.190,92                
Subvenções Diversas 121.679,00            35.098,00              48.000,00              
Reserva Colônia / Campestre 5.160,38                6.307,80                4.439,79                
Receitas Financeiras / Rendimentos 193,37                   119,27                   294,39                   
Recebimento do Seguro de Vida 83.379,76              83.379,76              87.781,49              
Recebimento de Empréstimos dos Associados 75.598,70              73.700,58              74.693,10              
Receb. Do Plano 3G VIVO 8.860,16                8.584,28                8.377,37                
Venda de Patrimônio -                        -                        -                        
Conta de terceiros 6.426,59                6.576,59                7.042,87                
Total de Receitas 600.719,01            505.702,79            522.220,64            

Despesas da AMAERJ
Salários 62.584,21              71.084,62              66.909,01              
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp) 21.121,28              21.573,05              22.505,64              
Encargos (inss, fgts, pis ) 30.779,54              30.228,67              30.291,10              
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio) 27.941,42              17.561,74              10.439,97              
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ 73.618,60              73.393,60              59.059,30              
Eventos / Encontros / Confraternizações 40.052,99              11.657,60              21.674,63              
Boletins, Jornais, Revista e Correios 2.432,24                10.770,12              319,96                   
Material de Escritório / Uso e Consumo 6.854,14                3.966,01                5.226,16                
Manutenção e Conservação Bens -                        -                        -                        
Despesas Bancárias 612,45                   609,46                   526,39                   
Despesas com Regionais e Subseções 15.420,00              13.803,76              7.610,00                
Despesas Extraordinárias 108.116,00            165.951,85            82.610,41              
Investimentos / Imobilizações -                        -                        1.920,08                
Impostos Diversos 4.218,84                798,30                   4.895,15                
Plano 3G VIVO 8.251,25                6.334,79                2.980,13                
Repasse Seguro de Vida Magistrados 84.581,63              83.525,17              84.506,58              
Repasse dos Empréstimos dos Associados 79.826,55              75.656,32              73.756,34              
Repasse para conta de terceiros 6.426,59                6.426,59                6.576,59                
Total de Despesas 572.837,73            593.341,65            481.807,44            

Saldo Final ( C/C + Aplicações ) 1.046.273,56 958.634,70 999.047,90
Valores em Depósito para Repasse a terceiros 361.236,41 359.212,41 364.866,03
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ 685.037,15 599.422,29 634.181,87

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura ( Aplicações ) 622.239,10 632.098,10 641.883,30
Mensalidades "FAIM" 6.426,59                6.426,59                6.426,59                
Despesas / Consultoria -                        -                        -                        
Receitas Financeiras / Rendimentos 3.432,41                3.358,61                3.774,57                

Saldo Final ( Aplicações ) 632.098,10 641.883,30 652.084,46

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura ( C/C ) 4.226,77 4.390,45 4.542,73
Mensalidades Desportos 217,68                   217,68                   217,68                   
Despesa Bancária 54,00                     65,40                     54,00                     

Saldo Final ( C/C ) 4.390,45 4.542,73 4.706,41

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura ( C/C ) 28.147,00 21.127,00 21.127,00
Doações Recebidas -                        -                        -                        
Doações Realizadas 7.020,00                -                        -                        
Despesa Bancária -                        -                        -                        

Saldo Final ( C/C ) 21.127,00 21.127,00 21.127,00
RS


