
A
m

a
erj N

o
tícia

s . A
g

o
sto

/Setem
b

ro
 d

e 2
0

1
3

         1

A Amaerj protocolou requerimen-
to junto ao TJ-RJ solicitando a revi-
são dos termos do convênio firmado 
com o CNJ, e assinado pelo Tribunal 
e pela CGJ-RJ. A Associação aponta 
uma série de pontos controversos no 
documento oficial que estabelece os 
termos do projeto “Juiz na Comarca”. 
O convênio não estaria garantindo aos 
juízes a necessária flexibilidade para 
ajustar-se à realidade das unidades 
judiciárias em que atuam. A Amaerj 
também questiona a nomenclatura do 
convênio, posto que a conotação pare-
ce pretender que exista vinculação resi-
dencial do juiz com o território em que 
exerce a jurisdição. 

A administração do TJ-RJ atendeu 
uma das reivindicações mais importan-
tes da magistratura de primeiro grau ao 
permitir a movimentação na carreira. A 
Amaerj elogia a iniciativa, que revela a 
preocupação da atual gestão com a pro-
gressão na carreira.

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) aprovou a participação 
institucional dos juízes de 1º grau na eleição da direção do Tribunal. A delibe-
ração acompanha o pleito defendido pela Amaerj, que fundamenta-se na norma 
constitucional que permite aos Tribunais a auto-organização, inclusive quanto à 
escolha de suas mesas diretoras. 
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Realizada em 2 de setembro, a Assem-
bleia Geral Extraordinária da Amaerj 
deu oportunidade aos associados de vo-
tarem propostas de extrema relevância 
para a classe. Confira quais foram os as-
suntos abordados, nesta edição.

AÇÃO AMAERJ

EVENTOS

AÇÃO AMAERJ

Pág. 03

Pág.05

Pág. 02

Pág. 05

Propostas votadas em 
Assembleia
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Tese da Amaerj sobre eleição direta é aplicada pelo 
TRT gaúcho

Prêmio Patrícia Acioli entra na reta final

Requerimento sobre projeto 
“Juiz na Comarca”

Com participação de candidatos de todo o país, a Amaerj comemora o sucesso da 
segunda edição do Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos Humanos. Cerimônia de 
entrega, em 8 de novembro, terá apresentações artísticas.
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O Tribunal Pleno do Poder Ju-
diciário fluminense elegeu, em 19 
de agosto, dois novos integrantes 
do Órgão Especial: desembarga-
dores Célia Maria Vidal Meliga 
Pessoa e Henrique Carlos de An-
drade Figueira. A desembarga-
dora Célia Maria Vidal Meliga 
Pessoa ocupará a vaga decorrente 
da saída do desembargador Rei-
naldo Pinto Alberto Filho, e o 
desembargador Henrique Carlos 
de Andrade Figueira preencherá 
a vaga decorrente do término do 
biênio da desembargadora Letícia 
Sardas. Atuarão como suplentes no 
órgão os desembargadores Roberto 
de Abreu e Silva e Fernando Foch 
de Lemos Arigony da Silva.
(Com informações do TJ-RJ)

Tribunal Pleno elege três 
membros para o Órgão 
Especial 
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CURTASAÇÃO AMAERJ

Tribunal ampliará número de juízes na 1ª Região Judiciária
Resolução foi proposta com o objetivo de realinhar os cargos de juízes regionais

TJ-RJ

A Amaerj parabeniza a de-
sembargadora Marilene 
Melo Alves pela grande 

contribuição prestada à área da 
mediação do Judiciário f lumi-
nense, e felicita-a pelo ingres-
so na aposentadoria. Dentre as 
grandes realizações promovidas 
pela magistrada, destacam-se, em 
2010, a inauguração do primeiro 
centro de Mediação do Tribunal 
de Justiça de Nova Friburgo. Ma-
rilene Alves atuou como desem-
bargadora na 11ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Rio e 
como juíza foi titular do 1º Tri-
bunal do Júri de Nova Iguaçu, 
da Vara de Família da Regional 
de Bangu e da 44ª Vara Cível da 
Comarca da Capital. A magistra-
da também foi empresária do se-
tor imobiliário, advogada e pro-
curadora do estado de São Paulo. 

Homenagem à 
desembargadora Marilene 
Melo Alves

O Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (TJ-RJ) aprovou, em 

12 de agosto, uma resolução que trans-
formou 13 cargos de juízes de direito 
regionais em juízes de direito da 1ª Re-

gião. Com a iniciativa, a 1ª Região Ju-
diciária do Estado passará a contar com 
32 magistrados. A resolução atende ao 
crescimento da demanda judicial e asse-
gura o equilíbrio às relações judiciárias.
(Com informações do TJ-RJ)

A segunda Assembleia Geral Ex-
traordinária da atual gestão da 
Amaerj foi realizada, em 2 de 

setembro, na sede da Associação. Du-
rante o encontro foram votadas propos-
tas de extrema relevância para a classe, 
como o uso de urnas eletrônicas nas 
próximas eleições associativas. O pro-
cesso eleitoral da entidade será realiza-
do no dia 25 de novembro. Na ocasião, 
também ficou decidido   que além da 
disponibilização de urnas eletrônicas no 
Rio de Janeiro e Niterói, serão realizadas 
votações através de sobrecarta e cédulas 
de papel nas demais regionais. Para pre-
sidir a Comissão Eleitoral foi escolhido 
o desembargador Nagib Slaib Filho. 

Entre outras questões, os magistrados 
votaram a propositura de ações para a ob-
tenção do desconto integral no imposto 
de renda das despesas pessoais e de depen-

Amaerj discute propostas em Assembleia Geral 
Extraordinária
Entre os temas debatidos, está o uso de urnas eletrônicas nas eleições associativas

dentes com educação, pelo fim do descon-
to do imposto sobre o adicional de férias 
e acordaram pela elaboração de proposta 
pelo reconhecimento da inexistência de 
distinção remuneratória entre os juízes. 
Os magistrados também   defenderam a 
necessidade de estudo para a definição dos 
critérios que serão utilizados pelo TJ-RJ 
no retorno das unidades judiciais não ofe-
recidas nos últimos editais para remoção 
e promoção, em razão dos estudos reali-
zados pela Comissão de Políticas Institu-
cionais para Eficiência e Qualidade dos 
Serviços Judiciais (Comaq). 

No encontro, os magistrados reco-
nheceram que ficou prejudicada a inter-
venção da Amaerj no processo que trata 
das tarifas bancárias no Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), diante da decisão 
do tribunal que reconheceu a legalidade 
das cobranças feitas até 2008.
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Em momento histórico, o Tri-
bunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região (RS) aprovou, 

em 6 de setembro, em sessão do Ple-
no, a participação institucional dos 
juízes de 1º grau na eleição da direção 
do Tribunal. Ficou decidido que o 
TRT consultará os juízes de primeiro 
grau sobre a preferência da classe em 
relação aos candidatos a presidente e 
vice-presidente da Instituição, como 
também para os cargos de diretor e 
vice-diretor da Escola Judicial. 

A deliberação acompanha o pleito 
defendido pela Amaerj, que funda-
menta-se na norma constitucional 
que permite aos Tribunais a auto-or-
ganização, inclusive quanto à escolha 
de suas mesas diretoras. Para o presi-
dente da Amaerj, Cláudio dell´Orto, 
a decisão representa uma vitória. 
“Trata-se do primeiro Tribunal do 
país a avançar institucionalmente na 
democratização do Poder”, declarou.

A alteração do regimento inter-
no, que permite a participação dos 
juízes na escolha de cargos no ór-
gão, atende a pedido da Associa-
ção dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região (Amatra 
IV). A iniciativa tem caráter ape-
nas consultivo. O Tribunal Ple-
no disponibilizou aos juízes cinco 
nomes elegíveis para os cargos de 
presidente e vice-presidente: os de-
sembargadores Ana Luiza Heineck 
Kruse, Cleusa Regina Halfen, Ana 
Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo 
Carvalho Fraga e Luiz Alberto de 
Vargas. Para as funções de diretor 
e vice-diretor da Escola Judicial, 
foram indicados Ricardo Carva-
lho Fraga, José Felipe Ledur, Luiz 
Alberto de Vargas, Beatriz Renck, 
Carmen Izabel Centena Gonzalez e 
Alexandre Corrêa da Cruz.

O processo foi conduzido por uma 
comissão formada pelos desembarga-

dores Juraci Galvão Júnior e Rosane 
Serafini Casa Nova, e o presidente da 
Amatra IV, juiz Daniel Souza de No-
nohay. Os magistrados votaram pela 
rede interna do Tribunal, na última 
semana de setembro.

A presidente do TRT da 4ª Re-
gião, desembargadora Maria Helena 
Mallmann, afirmou que este é um 
momento histórico na Instituição. 
“A consulta aos juízes é um avanço 
no processo de democratização do 
TRT”, declarou.

O presidente da Amatra IV tam-
bém comemorou a decisão do Tribu-
nal Pleno. “Esta mudança tem enor-
me significado para a magistratura 
brasileira, pois, pela primeira vez no 
País, temos a concreta possibilidade 
de que todos os juízes tenham voz no 
momento de escolha dos seus repre-
sentantes à frente de um Tribunal”, 
disse o juiz Daniel Nonohay.
(Com informações do TRT4)

AMAERJ NA MÍDIA

Coordenador de Comunicação da Associação fala à TV Bandeirantes
O desembargador Antonio José Ferreira de Carvalho foi um dos convidados do programa Responsa Habilidade

O programa Responsa Ha-
bilidade, apresentado pela 
jornalista Claudia Cataldi, 

na TV Bandeirantes, teve como con-
vidados em sua edição de 14 de se-

tembro os desembargadores Antônio 
Carlos Esteves Torres e Antonio José 
Ferreira Carvalho.

No programa, que tem a proposta de 
ser um espaço para divulgar e debater as 

AÇÃO AMAERJ

Tese da Amaerj sobre eleição direta é aplicada pelo TRT gaúcho 
A deliberação acompanha o pleito defendido pela Associação

propostas e iniciativas de sucesso de ins-
tituições, governo e pessoas na área de 
responsabilidade e tecnologia sócio am-
biental, os magistrados falaram sobre o 
tema “O que é ser um desembargador”. 

CURTAS

Em solenidade realizada a 3 de 
setembro, a desembargadora apo-
sentada Eunice Caldas tomou pos-
se como nova presidente da Asso-
ciação Beneficente dos Amigos do 

Desembargadora Eunice Caldas é a nova presidente da Abaterj

Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro (Abaterj). A cerimônia foi 
realizada na sede da entidade e contou 
com a presença da presidente do TJ-
-RJ, desembargadora Leila Mariano. 

No final, foi descerrado o retrato da 
desembargadora Norma Suely Fon-
seca Quintes, na galeria de fotos de 
ex-presidentes da associação.
(Com informações do TJ-RJ)



A
m

a
erj N

o
tícia

s . A
g

o
sto

/Setem
b

ro
 d

e 2
0

1
3

         4

TJ-RJ

BRASIL

Tribunal aprova liberação imediata de cargos para promoção e remoção
Também serão desinstaladas três varas da Comarca da Capital e o Juizado Especial Cível de Itaipava

O Órgão Especial do TJ-RJ 
aprovou, em 2 de setembro, 
a liberação de cerca de 80 

cargos para imediato preenchimento 
por promoção e remoção de magis-
trados. O Órgão decidiu ainda man-
ter a exigência do interstício para 
remoção e promoção. O estudo foi 
apresentado pela Comaq como parte 
do relatório das atividades do Grupo 
de Trabalho criado pelo Ato Executi-
vo nº 3.725/2013.

Com base no levantamento, foi aprova-
da, ainda, a desinstalação de três varas da 
Comarca da Capital: 9ª Vara Criminal, 
8ª Vara de Órfãos e Sucessões e 16ª Vara 
de Família. A medida visa reequilibrar a 
distribuição de processos e corrigir distor-
ções, melhorando os serviços judiciais.

Da mesma forma, será desinstalado 
o Juizado Especial Cível de Itaipava. 
Seu acervo será transferido para os Jui-
zados Especiais Cíveis de Petrópolis, 
com a criação concomitante, por trans-
formação, do II Juizado Especial Cível 
de Teresópolis, cuja distribuição atual 
mensal supera dois mil feitos.

Também deixam de ser oferecidos 

para preenchimento em edital de re-
moção ou promoção os juízos únicos 
de Laje do Muriaé, Santa Maria Mada-
lena, Sumidouro, São José do Vale do 
Rio Preto e Rio das Flores. A medida 
vigorará até que a movimentação pro-
cessual justifique o preenchimento do 
cargo por juiz titular. Já a 2ª Vara Cível 
de Miracema será acumulada pelo juí-
zo da 1ª Vara Cível da Comarca.

O Órgão Especial aprovou, ainda, a re-
serva de 21 cargos de juiz regional da 1ª 
Região para provimento, por promoção, 
dos juízes aprovados no XLIV Concurso.

Palestra – “Promoção e Remoção de 
Juiz, nos termos da Resolução 106 do 
CNJ” foi o tema da palestra realizada pou-

cos dias antes (30 de agosto), no Auditório 
José Navega Cretton, pelo Conselhei-
ro do CNJ, desembargador Guilherme 
Calmon Nogueira Gama, e pelo desem-
bargador Antônio Saldanha. A palestra 
marcou o “2° Encontros da CGJ”, projeto 
que objetiva incentivar o diálogo entre a 
Corregedoria-geral da Justiça e magistra-
dos, com a troca de ideias e experiências.

O presidente da Associação, Cláudio 
dell’Orto, participou da mesa do evento. 
Ele elogiou a iniciativa e reiterou a preo-
cupação dos associados com a definição 
do critério adotado no oferecimento 
para promoção e remoção das unidades 
judiciárias excluída dos editais.
(Com informações do TJ-RJ)

Autoridades do Judiciário fluminense compuseram a mesa do debate

Luis H
enrique|TJ-R

J

A presidente do TJ-RJ, desem-
bargadora Leila Marino, inaugu-
rou em 2 de setembro cinco novas 
câmaras cíveis com competência 
especializada em Direito do Con-
sumidor. A iniciativa, inédita na 
Justiça brasileira, tem o objetivo de 
agilizar o julgamento de processos, 
aumentar a capacidade de proces-
samento de ações cíveis e tornar 
negativo o saldo entre recursos re-
cebidos e julgados no Tribunal.
(Com informações da Assessoria de 
Imprensa do TJ-RJ)

CURTAS

Joaquim Barbosa pede reajuste de 9% para ministros 
PL deverá ser analisado por diferentes comissões da Câmara

O presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministro Jo-
aquim Barbosa, enviou à Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados, em 
29 de agosto, Projeto de Lei que reajus-
ta o salário dos 11 ministros do STF em 
9,26% a partir de janeiro de 2014. O tex-
to prevê que o salário dos ministros suba 
de R$ 28.059,28 para R$ 30.658,42. 

Uma proposta aprovada no final do 
ano passado prevê reajuste de 5% para o 
teto do funcionalismo público a partir 
de 2014. Assim, os ministros passariam a 
ganhar R$ 29.462,25. Barbosa pede um 
novo reajuste, de 4,06%, para compensar 
as perdas sofridas por conta da inflação 

entre janeiro de 2012 e dezembro de 2013.
O Projeto de Lei deverá ser analisado 

por comissões da Câmara, incluindo a de 
Constituição e Justiça e a do Orçamento.

O reajuste, que tem como base a dife-
rença entre a estimativa da inflação para 
o biênio  e o resultado do aumento de 
preços no período, terá impacto de R$ 
598 mil no STF. Já no Judiciário, por 
conta do efeito cascata, o impacto che-
gará a R$ 149 milhões. O salário de um 
ministro do Supremo Tribunal Federal 
representa o teto do funcionalismo pú-
blico e é utilizado como base para o cál-
culo dos vencimentos de juízes.
(Com informações do Conjur)

Instaladas cinco câmaras 
cíveis especializadas em 
Direito do Consumidor
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AÇÃO AMAERJ

Amaerj reduz reajuste proposto pela Golden Cross
Taxa sugerida inicialmente caiu de 16,32% para 9,04% e começou a valer em setembro

Conforme anunciado na últi-
ma Assembleia Geral Extra-
ordinária, em 2 de setembro, 

a Amaerj, em negociação, conseguiu a 
redução do reajuste do plano de saúde 
da Golden Cross. Em reunião realizada 

na sede da Associação, a 14 de agosto, 
a presidente do Conselho Deliberativo 
e Fiscal, desembargadora Ana Maria 
Pereira de Oliveira, conseguiu redu-
zir o reajuste proposto pela Golden. A 
taxa de reajuste sugerida inicialmente 

TJ-RJ

A administração do TJ-RJ aten-
deu uma das reivindicações 
mais importantes da magis-

tratura de primeiro grau ao permitir a 
movimentação na carreira. A Amaerj 
elogia a iniciativa, que consta nos edi-
tais de remoção e promoção de núme-

Administração do TJ-RJ atende pleito da magistratura de primeiro grau
Medida revela preocupação da atual gestão com a progressão na carreira

ro 16, 17 e 18, divulgados no Diário 
da Justiça Eletrônico do Estado do 
Rio de Janeiro, em 4 de setembro.

O presidente da Associação, Cláudio 
dell´Orto, avaliou que a medida revela 
especial preocupação da desembarga-
dora Leila Mariano, presidente do TJ-

Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos Humanos encerra as inscrições com 
participação de candidatos de todo o Brasil
Cerimônia de premiação que acontecerá em novembro terá apresentação de Ballet e será aberta ao público

As inscrições para a segunda 
edição do Prêmio Juíza Pa-
trícia Acioli de Direitos Hu-

manos foram encerradas em 08 de 
outubro e contaram com a participa-
ção de candidatos de todas as regiões 
do país.  O resultado será divulgado 
em solenidade aberta ao público, no 
dia 8 de novembro, às 17h, no auditó-
rio da Emerj. A cerimônia de entrega 
terá entre outras atrações, a apresen-
tação da Escola Estadual de Dança 

Maria Olenewa, que pertencente à 
Fundação Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro. A Escola, que promove 
apresentações de Ballet, é considera-
da a mais importante do País.

Neste ano, a premiação conta com 
três categorias: Redação do Ensino 
Fundamental, Trabalhos Acadêmicos 
e Práticas Humanísticas. Para garantir 
uma avaliação plural a banca conta com 
um psicólogo, um advogado, um jorna-
lista e um magistrado. 

O prêmio em dinheiro visa oferecer 
uma ajuda efetiva para que os ven-
cedores possam investir em estudos, 
aprimoramento e ações eficazes na 
valorização dos direitos humanos. A 
entrega de tablets para os primeiros lu-
gares da categoria Redação do Ensino 
Fundamental é uma forma da Amaerj 
estimular estes alunos a progredirem 
nos estudos e continuarem levando o 
conceito dos Direitos Humanos às lo-
calidades onde estudam e residem. 

2ª edição do Prêmio Juíza Patrícia Acioli é destaque na TV Record

O lançamento da premiação, reali-
zada em agosto, foi destaque no pro-
grama Balanço Geral, da TV Record, 
que exibiu uma reportagem, um dia 
após o evento. Até meados de setem-

bro, mais de duas mil pessoas já haviam 
curtido a página do Prêmio Juíza Pa-
trícia Acioli de Direitos Humanos no 
Facebook. Esta página é um dos canais 
do prêmio, que também conta com o 

Twitter (@PremioAcioli) e com o 
hotsite www.amaerj.org.br/premio. 
Diariamente são postadas notícias 
sobre direitos humanos e temáticas 
relacionadas à premiação.

-RJ, o de todos os integrantes da admi-
nistração com a progressão na carreira. 
Ainda segundo a diretoria da Amaerj, 
“resta, somente, definir os critérios 
para o retorno das unidades judiciárias 
expurgadas para os próximos editais 
de remoção e promoção”.

caiu de 16,32% para 9,04%. O reajuste 
entrou em vigor ainda no mês de setem-
bro. Também participou da reunião o 
superintendente financeiro da Amaerj, 
Ricardo Scofano, e a executiva de contas 
da Golden Cross, Rubenise Aguiar.



A
m

a
erj N

o
tícia

s . A
g

o
sto

/Setem
b

ro
 d

e 2
0

1
3

         6

AÇÃO AMAERJ

O presidente da Amaerj, Cláu-
dio dell’Orto, esteve em Bra-
sília, no  dia 25 de setembro, 

para acompanhar o início da votação da 
PEC das Diretas Já (PEC 187/2012), re-
alizada pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara 
dos Deputados. Na ocasião, estiveram 
presentes membros de assessorias parla-
mentares e vários presidentes de associa-
ções estaduais, na luta contra a desvalo-
rização da magistratura nacional.

Durante a votação o deputado Louri-
val Mendes, do PT do B do Maranhão, 

Amaerj acompanha, em Brasília, a votação da PEC das Diretas Já
Representantes de associações estaduais estiveram presentes na ocasião

apresentou parecer pela aprovação da 
PEC. O deputado Hugo Leal, do PSC 
do Rio de Janeiro, defendeu, a pedido da 
Amaerj, a aprovação da PEC. Por fim, o 
deputado José Nazareno Fonteles, do 
PT do Piauí, pediu vista. Nenhum re-
presentante da atual gestão da Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros (AMB) 
esteve acompanhando a sessão da CCJ, 
nem mesmo o assessor parlamentar.

Modificar: Em 24 de setembro a pauta 
do dia foi a 457|2005, que propõe elevar 
a idade de aposentadoria compulsória 
no serviço público de 70 para 75 anos. A 

proposta foi retirada da pauta do plenário 
da Câmara. Na ocasião, o presidente da 
Amaerj concedeu entrevista sobre a pro-
posta para a Rádio Nacional.

Estiveram presentes, entre outros ma-
gistrados, os juízes Horácio Melo, presi-
dente da Associação dos Magistrados da 
Paraíba (Ampb); Maria Rita Manzarra, 
presidente da Associação dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho do Rio 
Grande do Norte (Amatra 21|RN) e 
Hadja Rayanne de Holanda, presidente 
da Associação dos Magistrados do Rio 
Grande do Norte (Amarn).

Comitiva da Amaerj foi à Brasília em busca de apoio

Integrantes da diretoria da Associação e membros de outras entidades da magistratura dialogaram com 
parlamentares

Em julho, uma comitiva da Amaerj 
esteve em Brasília para acompanhar o 
andamento das PECs 53, 75 e, tam-
bém, a de nº 505/2012 (de similar 
teor). Unida a outros integrantes de 
associações de magistrados de diver-
sos estados, a entidade buscou o diá-
logo com parlamentares.

O presidente da Amaerj, Cláu-
dio dell´Orto, e o vice-presidente 
da Associação dos Magistrados do 
Estado do Tocantins (Asmeto), Pe-

dro Nelson de Miranda Coutinho, 
apresentaram argumentos ao senador 
Blairo Maggi (PR-MT). O grupo de 
magistrados também recebeu apoio 
do deputado federal Alessandro Mo-
lon (PT-RJ) e deputado Sergio Zveiter 
(PSD-RJ), que se empenharam para 
que as propostas não fossem aprova-
das, depois de analisar as consequên-
cias que estas teriam, ao lado do presi-
dente da Amaerj e do secretário geral, 
Ricardo Alberto Pereira. 

Também compuseram a comitiva o 
2º vice-presidente, Paulo Mello Feijó; 
o presidente da Regional de Volta Re-
donda, Marvin Ramos Rodrigues; e 
o presidente da Regional de Duque 
de Caxias, Antonio Alves Cardo-
so Junior. O grupo também esteve 
reunido com os senadores Eduardo 
Lopes, líder do PRP, e Vital do Rego 
Filho, presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, e 
Francisco Dornelles (PP).

ESPORTES

Inscrições abertas para 2º Amaerj Tennis Open 

á estão abertas as inscrições para 
o 2º Amaerj Tennis Open, que 
será realizado nos dias 9 e 10 de 
novembro (sábado e domingo), na 
sede campestre da Associação, em 

Vargem Grande. O torneio é organi-
zado pelos desembargadores Antonio 
Jayme Boente, Marcus Quaresma Fer-
raz, e pelo juiz Rodrigo Meano Brito. 

No ano passado, o Amaerj Tennis 

Open foi disputado por 24 associa-
dos. Os campeões foram José Jayme 
Santoro e Rodrigo Meano, na cate-
goria masculina, e Luciana Mocco e 
Nearis Arce, na categoria mista.

O torneio será realizado em quadras de 
saibro. A sede campestre da Amaerj fica em 
Vargem Grande, na Estrada do Mucuíba, 
1416. As inscrições devem ser feitas através 
do e-mail rodrigomeano@tjrj.jus.br.
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Em 2012, a disputa de tênis da Associação teve a 
participação de 24 jogadores
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Amaerj - Por que ser presidente da Associação dos 
Magistrados Brasileiros?
JOÃO RICARDO DOS SANTOS: São muitos os erros cometi-
dos na atual gestão da AMB. A Associação perdeu o prestígio 
e o protagonismo nacional que havia conquistado nas gestões 
anteriores. Não há definição de uma linha clara de atuação e 
pensamento, as posições e discursos oscilam, o que mostra 
inconsistência da atual direção. Tudo isso gerou uma crise in-
terna sem precedentes. Precisamos resgatar a AMB, salvar a 
entidade, e as lideranças que compõem nosso movimento 
têm expressão política para cumprir esta missão.

Amaerj - Quais sãos as principais propostas da 
chapa “Unidade e Valorização”?
JOÃO RICARDO DOS SANTOS: Elaboramos um trabalho de 
mapeamento das questões que afetam a magistratura nacio-
nal, considerando as várias regiões do País e as peculiaridades 
das diversas jurisdições. Esse documento será a base do nosso 
projeto. Expressa o primeiro compromisso na caminhada que 
nos dispusemos a fazer e para a qual convidamos todos os 
colegas a participar. Não adianta se omitir, a AMB não vai 
melhorar se nós não assumirmos a tarefa de resgatá-la. Inte-
riorizaremos institucionalmente a entidade e a Escola Nacional 
da Magistratura, por meio de formulações pedagógicas e 
eventos em Brasília. O mapeamento sobre as diversas jurisdi-
ções, que nos norteará no resgate da AMB, também é um 
primeiro passo para a catalisação das boas ideias e experiên-
cias vividas em todo o Brasil. Um dos primeiros exemplos é o 
próprio Movimento, que já congrega 27 associações regionais.
 
Amaerj - Destaque os pontos de sua trajetória que 
lhe credenciam para assumir a presidência da AMB
JOÃO RICARDO DOS SANTOS: Posso elencar alguns pon-
tos. Ingressei na magistratura em 1990 e de imediato já atu-
ava na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, onde fui 
vice-presidente e depois presidente. Fui também vice-presi-
dente da AMB em Direitos Humanos, sou coordenador do 
Fórum Mundial de Juízes e membro do Tribunal Permanente 
dos Povos. Mas ressalto o aprendizado. Cada vez mais acre-
dito em uma magistratura valorizada e em uma Justiça para 
todos. Tenho acompanhado as dificuldades enfrentadas pe-
los magistrados. Esta vivência me fez ver mais claramente 
todas as agruras da carreira, o quanto precisamos ainda lu-
tar, mas também me fez acreditar que a mudança é possível.

Amaerj - Qual a sua opinião sobre a questão das 
eleições diretas no Judiciário? 
JOÃO RICARDO DOS SANTOS: É urgente a democrati-
zação dos tribunais, não podemos mais conviver com 

esse resquício de ditadura no Judiciário brasileiro. A me-
lhoria dos serviços judiciais depende da universalização 
do voto na escolha dos presidentes de tribunais. Essa luta 
será prioritária juntamente ao resgate da carreira pela im-
plementação do ATS.

Amaerj - Qual a sua avaliação do atual momento do 
Judiciário brasileiro?
JOÃO RICARDO DOS SANTOS: O Judiciário deve 
aprimorar a sua relação institucional com os demais 
poderes e o Ministério Público. Aprimorar porque são 
visíveis as carências legislativas que poderiam resolver 
o problema da morosidade. Temos vários projetos tra-
mitando no congresso que poderiam resolver proble-
mas crônicos da prestação jurisdicional, como as refor-
mas processuais (CPP e CPC e a Lei do Processo 
Coletivo). Enquanto a sociedade amarga com os sérios 
obstáculos ao acesso à Justiça, o Parlamento e Execu-
tivo não despertam para a importância destas matérias 
e o Judiciário não consegue criar pontes de diálogo 
para viabilizar este entendimento. Até o custo da jus-
tiça pode ser amenizado com a aprovação de algumas 
propostas legislativas que tramitam hoje no Congresso 
Nacional, como a PEC 15/2011, conhecida como a 
PEC dos Recursos. Temos aqui uma crônica violação 
de direitos humanos como consequência desta falta de 
diálogo.

Amaerj - Como avalia a questão da segurança dos 
magistrados?
JOÃO RICARDO DOS SANTOS: É grave a situação de 
vulnerabilidade da magistratura brasileira. Urgente-
mente temos de cobrar dos tribunais um amplo plano 
institucional de segurança com forte potencial opera-
cional. Também é urgente a criação do Fundo de Se-
gurança (Funseg), ainda pendente em vários tribunais, 
para garantir os recursos necessários às políticas de 
segurança para os magistrados, que – além de sofre-
rem atentados contra as prerrogativas, de atuarem em 
precárias condições de trabalho e de estarem sobre-
carregados – convivem com o risco à própria vida.
 
Amaerj - Quais magistrados membros do Judiciário 
fluminense compõem a chapa e para quais cargos 
da AMB estão concorrendo?
JOÃO RICARDO DOS SANTOS: Teremos em uma 
vice-presidência, o Paulo Feijó, e o Cláudio dell’Orto 
na vice-direção da Escola da Magistratura.
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Amaerj - Por que ser presidente da Associação dos 
Magistrados Brasileiros?
ROBERTO PORTUGAL BACELLAR: Minha candidatura 
surgiu de modo natural, consequência dos mais de 22 
anos que venho trabalhando na AMB, onde fui honrado 
com posições de destaque e relevância. Hoje tenho 
orgulho de ser o diretor-presidente da Escola Nacional da 
Magistratura (ENM), órgão da AMB que trabalha a 
formação técnica e humanista dos magistrados brasileiros. 
Obtivemos aliados fundamentais no Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Distrito Federal, Espírito Santo, Ceará, 
Alagoas, Piauí, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, 
Amapá, Amazonas e Mato Grosso do Sul. Foi por meio 
desse forte movimento de apoiadores que minha 
candidatura nasceu.

Amaerj - Quais sãos as principais propostas da 
chapa “AMB para os Magistrados, Justiça para o 
Brasil – Juiz Forte, Brasil Melhor”?
ROBERTO PORTUGAL BACELLAR: Todas as associações 
(estaduais, da justiça federal, do trabalho, militar) têm ob-
jetivos comuns e caberá à AMB articular esses objetivos 
em benefício da valorização do Poder Judiciário. A inte-
gração e a valorização do magistrado como prestador de 
serviço essencial à sociedade e garantidor do estado de 
direito e da democracia é uma das nossas principais pau-
tas na AMB e sei que também é preocupação e pauta das 
Associações Estaduais e Setoriais. Pretendemos com essas 
ações articuladas resgatar a autoestima do magistrado, 
defendendo subsídios dignos, adicional por Tempo de 
Serviço (ATS), aposentadoria, pensão integral e paridade 
(concedidos e pagos pelos tribunais), como garantias de 
um juiz fortalecido, independente, imparcial e compro-
metido com a sociedade.

Amaerj - Destaque os pontos de sua trajetória que 
lhe credenciam para assumir a presidência da AMB
ROBERTO PORTUGAL BACELLAR: Sou magistrado há 
24 anos, já fui presidente da Associação dos Magistrados 
do Paraná, diretor da Escola da Magistratura do PR e há 22 
anos participo da AMB. Na entidade, já fui vice-presidente, 
diretor, presidente de comissões, coordenadorias, con-
gressos e atualmente presido a Escola Nacional da Magis-
tratura. Também sou coordenador do programa “Cidada-
nia e Justiça também se aprendem na Escola”. Este é um 
projeto de responsabilidade social da AMB que já atingiu 
mais de 13 milhões de crianças e jovens, trabalhando o 
fortalecimento do magistrado e da cidadania, e que pre-

tendo ampliar na minha gestão como presidente da AMB. 
Tenho, portanto, uma vasta experiência e, se for escolhi-
do, eu me dedicarei de modo integral ao magistrado e 
suas prerrogativas. 

Amaerj - Qual a sua opinião sobre a questão das 
eleições diretas no Judiciário?
ROBERTO PORTUGAL BACELLAR: Vou trabalhar para 
que nossa antiga proposta de eleições diretas possa ser 
aprovada e que todos os magistrados brasileiros pos-
sam eleger os presidentes de tribunais. Em 2003, quan-
do era presidente da Associação dos Magistrados do 
Paraná, fiz eleições simuladas para o tribunal pelos juí-
zes e, desde sempre, defendo esta proposta. Este será 
um passo importante para buscar comprometimento, 
melhora na gestão e democratização interna em bene-
fício da prestação jurisdicional. Todos os magistrados, 
em primeira e em segunda instância, poderão votar, 
mas só poderão ser eleitos os desembargadores inte-
grantes do próprio tribunal.

Amaerj - Qual a sua avaliação do atual momento do 
Judiciário brasileiro?
ROBERTO PORTUGAL BACELLAR: Acredito que precisa 
haver uma maior motivação para a carreira, profissionaliza-
ção que valorize a experiência, como ocorrerá com a reto-
mada do ATS e, ao mesmo tempo, motive a oxigenação 
nos tribunais. Refiro-me à chamada PEC da Bengala. Assu-
mo posicionamento e manifestação contrários ao aumento 
de idade para aposentadoria compulsória dos magistrados, 
já que a proposta promove o engessamento da magistratu-
ra pela cúpula e não favorece o arejamento do Poder Judi-
ciário. Defenderei, com método e altivez, todas as prerro-
gativas e direitos dos magistrados e terei como objetivo 
reconquistar os que houvermos perdido, de modo que pos-
sam ainda ser contemplados no novo Estatuto da Magistra-
tura. Defenderei também a estrutura de gabinete para os 
juízes em primeira instância, provendo-os com assessores, 
assim como já ocorre no âmbito federal e em diversos esta-
dos da federação. Acredito que esta estrutura contribuirá 
no alcance da celeridade processual e na diminuição dos 
custos.

Amaerj - Como avalia a questão da segurança dos 
magistrados?
ROBERTO PORTUGAL BACELLAR: Há muitos magis-
trados que sofrem ameaça no Brasil e é preciso que, 
mesmo nessa situação, o magistrado continue firme, 
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Apoio

Instituto

AÇÃO AMAERJ

equilibrado, sereno para manter-se íntegro na sua 
missão de bem cumprir seu papel constitucional. Cada 
vez que um magistrado é ameaçado há uma ofensa à 
dignidade da própria estrutura de poder. Quando um 
juiz se sente inseguro, isso influencia na forma de ele 
decidir o caso. Quem tem que ter medo da lei são as 
pessoas que a infringem, e não o contrário. Frente a 
esta onda de violência contra nós, juízes, uma alterna-
tiva é analisarmos opções que tenham bons resultados 
em outros países, além da criação imediata de estrutu-
ras internas como o detector de metais nos fóruns e 
melhora nos gabinetes dos magistrados. Pretendo ob-
ter as garantias de segurança para que todos os ma-
gistrados decidam de maneira a atender os interesses 
da cidadania. Na ENM temos ofertado a todos os juí-
zes do Brasil cursos, no Brasil e no exterior, voltados à 

questão da segurança para aprender a lidar com situ-
ações de ameaças e de violência.

Amaerj - Quais magistrados membros do Judiciário 
fluminense compõem a chapa e para quais cargos 
da AMB estão concorrendo?
ROBERTO PORTUGAL BACELLAR: No Rio de Janeiro, há um 
número expressivo de magistrados nos apoiando. Teremos 
magistrados fluminenses em todos os setores da AMB: na Es-
cola Nacional da Magistratura, na Assessoria da Presidência e 
nas Coordenadorias. O desembargador Fabio Dutra será o 
nosso vice-presidente da área de Interiorização. Associado da 
AMB há mais de 25 anos, o desembargador Fabio Dutra é 
membro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde 1988, 
professor universitário e uma liderança da maior importância 
no cenário da magistratura fluminense.

Thales  Pontes

Eleição da Amaerj será realizada em 25 de novembro

A eleição para os cargos da Diretoria Executiva e 
Conselho Deliberativo e Fiscal da Associação 
dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro 

(Amaerj) será realizada em 25 de novembro, de 9 às 
18h, no auditório desembargador Renato de Lemos 
Maneschy. Concorrem à Presidência da entidade os ju-
ízes Rossidélio Lopes da Fonte, pela chapa Autonomia 
e Valorização, e Renata Gil, pela chapa Integração.

O prazo para o registro das chapas é dia 21 de ou-
tubro, às 17h. No mesmo dia, às 17h30, acontece o 
julgamento das inscrições e o sorteio do número das 
chapas e da posição na cédula eleitoral. Seguindo o 
calendário estabelecido pela Comissão Eleitoral da 

Chapas têm até o dia 21 de outubro para realizar a inscrição

Amaerj, no dia 22 de outubro será feita a remessa da 
ata para o Diário Oficial e divulgação no site da Asso-
ciação. O prazo para a impugnação vai até às 17h do 
dia 23. O julgamento das impugnações, caso haja al-
guma, será realizado às 17h30 do mesmo dia. A re-
messa do material de votação pelos correios tem iní-
cio no dia 24.

A Comissão Eleitoral da Amaerj é presidida pelo de-
sembargador Nagib Slaib Filho. Também integram a 
comissão os desembargadores Joaquim Domingos Al-
meida Neto e Paulo de Oliveira Lanzellotti Baldez. Os 
nomes foram definidos durante a Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 02 de setembro.
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O desembargador Nagib Slaibi Fi-
lho, presidente da 6ª Câmara Cível 
do TJ-RJ, é o mais novo membro 
da Academia Niteroiense de Letras 
(ANL). Em sessão realizada a 14 de 
agosto, o magistrado foi eleito por 
30 dos 33 votantes presentes. Nagib 
vai suceder o procurador de Justiça 

EVENTOS

Amaerj participa de debate sobre imprensa e Judiciário
Evento abordou as emissoras de rádio e os limites éticos à liberdade de informação

A “Produção jornalística em 
emissoras de rádio e limites 
éticos à liberdade de infor-

mação” foi tema da palestra realizada 

na Escola da Magistratura do Esta-
do do Rio de Janeiro (Emerj), em 28 
de agosto. O presidente da Amaerj, 
Cláudio dell’Orto, e o diretor Cul-

CNJ

O presidente do CNJ, Joaquim Bar-
bosa, empossou, em 27 de agosto, oito 
conselheiros. Eles vão cumprir mandato 
de dois anos, prorrogáveis por igual pe-
ríodo. A cerimônia de posse contou com 
a participação do vice-presidente da Re-
pública, Michel Temer, de ministros do 
STF, do STJ e autoridades do Judiciário.

Com a nova formação, pela primeira 
vez, o plenário do CNJ terá quatro mu-

Oito novos conselheiros tomam posse
Eles vão cumprir mandato de dois anos, que são prorrogáveis pelo mesmo período

lheres em sua composição. Foram empos-
sadas as conselheiras Ana Maria Duarte 
Amarante Brito e Deborah Ciocci. Já fa-
ziam parte da composição Maria Cristi-
na Peduzzi e Gisela Gondim. O ministro 
Barbosa destacou que a presença de mais 
mulheres na composição do CNJ é um 
avanço lento na igualdade entre homens 
e mulheres no Poder Judiciário.

Também tomaram posse na data os 

conselheiros Flávio Portinho Sirangelo, 
Saulo José Casali Bahia, Paulo Eduardo 
Pinheiro Teixeira, Fabiano Augusto 
Martins Silveira e Rubens Curado Silveira. 
Gilberto Martins foi reconduzido ao cargo 
por mais dois anos. Guilherme Calmon, 
Emmanoel Campelo e Francisco Falcão 
também já faziam parte do CNJ. Até 
agosto, a cadeira destinada à Procuradoria-
Geral da República estava vaga.

CURTAS

Desembargador Nagib Slaibi integra a Academia Niteroiense de Letras 

Edmo Rodrigues Lutterbach na cadeira 
nº 4, cujo patrono é o poeta Casimiro 
de Abreu. Desembargador do TJ do Rio 
desde 19 de março de 2001, Nagib Slai-
bi Filho é membro do Órgão Especial, 
coordenador e conferencista da área de 
Direito Constitucional na Emerj.
(Com informações do TJ-RJ)
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Desembargador Nagib Slaibi é o mais novo 
membro da Academia Niteroiense de Letras

Evento reuniu magistrados, jornalistas, professores e estudantes

tural da Associação, desembargador 
Walter D’Agostino, participaram do 
seminário, que fez parte do Fórum 
Permanente de Direito à Informação 
e de Política de Comunicação Social 
do Poder Judiciário. 

A abertura do seminário foi feita 
pelo presidente do fórum, desembar-
gador Fernando Foch, que já atuou 
como jornalista. O palestrante foi o 
jornalista Luiz Lobo. O presidente 
da Amaerj, Cláudio dell’Orto, e o 
coordenador adjunto do curso de ra-
dialismo das Faculdades Integradas 
Hélio Alonso, professor José Augus-
to de Almeida foram os debatedores. 
O vice-presidente do fórum, desem-
bargador Walter D’Agostino, foi o 
moderador da palestra.
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EVENTOS

AÇÃO AMAERJ

Amaerj e TJ-RJ prestam homenagem ao desembargador Valmir Ribeiro 
Presidente dell´Orto destacou o comprometimento e a dedicação do magistrado

Dezenas de pessoas participaram, 
em 29 de agosto, no Salão No-
bre do TJ-RJ, da homenagem 

prestada ao desembargador Valmir Ri-

beiro. O magistrado se aposentou pela 
modalidade compulsória no dia seguin-
te. Durante a cerimônia, o presidente da 
Amaerj, Cláudio dell´Orto, em nome 

Desembargador Valmir cumprimentou magistrados e familiares durante a homenagem

Diretoria e associados da Amaerj 
prestigiaram, a convite do pre-
sidente da Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro, vereador Jorge Feli-
ppe, por iniciativa do vereador Reimont 
(PT-RJ), a solenidade de entrega do Con-
junto de Medalhas de Mérito Pedro Er-
nesto ao presidente da Associação, Cláu-
dio Luis Braga delĺ Orto. 

Realizada em 19 de agosto, na Emerj, 

Presidente da Amaerj recebeu homenagem da Câmara Municipal
Conjunto de Medalhas é entregue àqueles que se destacam na sociedade brasileira ou internacional

a cerimônia outorgou 
a maior honraria do 
Poder Legislativo Mu-
nicipal, a Medalha de 
Mérito Pedro Ernesto, 
criada através da Re-
solução nº 40, em 20 
de outubro de 1980. 
Ela é a principal ho-
menagem que o Rio de 
Janeiro presta a quem 
mais se destaca na so-
ciedade brasileira ou 
internacional. 

A mesa da ceri-
mônia foi composta pelo 1º vice-
-presidente do TJ-RJ, desembargador 
Nascimento Antônio Povoas Vaz; 
pelo desembargador Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho; pelo presidente 
do Colégio Permanente de Presiden-
tes dos Tribunais de Justiça do Brasil, 
desembargador Marcus Faver; e pelo 
desembargador Thiago Ribas Filho.

Recebendo o carinho de sua filha Ca-

tarina, o presidente da Amaerj também 
foi saudado do púlpito por autoridades 
presentes, como o desembargador Siro 
Darlan, monsenhor Sérgio Costa e Cos-
ta, que estava representando o arcebispo 
do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempes-
ta, e o deputado federal Alessandro Mo-
lon (PT-RJ), que foi aluno do homenage-
ado na Faculdade de Direito PUC-Rio. 

Desembargador do TJ-RJ, Cláudio 
delĺ  Orto coordena a comissão de defesa 
de direitos e prerrogativas da magistratu-
ra da AMB. É mestre em direito penal e 
criminologia pela Universidade Cândi-
do Mendes, professor de direito penal da 
PUC-RIO e conferencista da Emerj.

O conjunto de medalhas recebeu esse 
nome em reconhecimento ao trabalho do 
prefeito Pedro Ernesto, e por isso sua fi-
gura é estampada nas duas Medalhas que 
fazem parte do Conjunto. Uma presa ao 
colar, e a outra para ser colocada na lapela 
do lado direito do homenageado. 
(Com informações da Câmara Municipal e site 
do vereador Reimont)

Luis H
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da Associação, entregou uma medalha 
ao homenageado, em reconhecimento  
aos relevantes serviços prestados ao Ju-
diciário fluminense.

Em discurso saudoso, delĺ Orto desta-
cou o comprometimento e a dedicação do 
desembargador Valmir com a Justiça ao 
longo da carreira. Cumprimentando ma-
gistrados e familiares, o desembargador 
Valmir, emocionado, agradeceu a homena-
gem, relembrando momentos da carreira.

Estiveram presentes entre outras au-
toridades os desembargadores Marco 
Aurélio de Mello, Elizabete Aguiar, 
Luiz Fernando de Carvalho, Luiz 
Zveiter, José Geraldo Antonio, Anto-
nio Eduardo Ferreira, Carlos de Araú-
jo, Henrique Figueira, Valmir Ribeiro 
e Sebastião Bolelli.8
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JURISTUR 

Amaerj protocola requerimento solicitando revisão do convênio “Juiz na Comarca”
Em documento encaminhado ao TJ-RJ, a Associação apontou uma série de aspectos inconstitucionais no texto do projeto

Um grupo do projeto Empre-
gabilidade do AfroReggae, 
composto por 28 egressos 

do sistema prisional, participou do 
Juristur/Conhecendo o Judiciário, 
em 15 de agosto. Eles foram recepcio-
nados pelo juiz Joel Pereira, coorde-
nador do Juristur, pela juíza Andrea 
Pachá, ouvidora do TJ-RJ, e pelo de-
sembargador Siro Darlan, que foi res-
ponsável pela vinda do grupo.

O juiz Joel Pereira felicitou os 
convidados e falou sobre a impor-
tância de abrir o projeto para o gru-
po de egressos do sistema prisional. 
“Eu estou à frente desse projeto há 
três anos e é o primeiro grupo que 
recebemos de egressos do sistema 
penitenciário. Foi uma experiência 
muito boa, muito interessante, e 
esse projeto é importante para esse 
grupo do AfroReggae, porque essas 
pessoas já tiveram uma experiência 
com a Justiça”, disse. “Mostramos 
e eles o lado positivo da Justiça, a 
atuação de um promotor, figura que 
não tem apenas o papel da acusa-
ção em um processo. O promotor é 

Juristur recebe grupo de egressos do sistema penitenciário

de Justiça, e a Justiça se faz conde-
nando ou absolvendo. O Ministé-
rio Público se destina a representar 
a sociedade, e nós mostramos esses 
caminhos”, completou. 

Além deste grupo, em agosto o pro-
grama Juristur/Conhecendo o Judici-
ário recebeu a visita de estudantes de 
três escolas do ensino fundamental. 

Em 7 de agosto, foram 38 estudantes 
da Escola Municipal Anísio Teixeira, 
da Ilha do Governador. No dia 14, 
foi a vez de 26 estudantes da Escola 
Municipal Coelho Neto, de Ricardo 
de Albuquerque. E no dia 22, foram 
recepcionados 31 alunos do ensino 
fundamental da Escola Municipal Bo-
lívar, do Engenho de Dentro.

Juíza Andréa Pachá, diretora de Comunicação da Amaerj, recepcionou o grupo e falou sobre a função 
da Ouvidoria do TJ-RJ

S
arita Yara| A
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Em 27 de setembro, a Amaerj proto-
colou requerimento junto ao TJ-RJ so-
licitando a revisão dos termos do convê-
nio firmado com o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), e assinado pelo Tribu-
nal e pela a Corregedoria de Justiça do 
Rio de Janeiro (CGJ-RJ), em 29 de abril 
deste ano, para colocar em prática o pro-
jeto “Juiz na Comarca”. A Associação 
aponta uma série de pontos controver-
sos no documento oficial.

Um deles, diz respeito à inconstitu-
cionalidade (artigos 96 e  125 da Carta). 
No termos que foi definido, o convênio 
não estaria garantindo aos juízes a ne-
cessária flexibilidade para ajustar-se à 
realidade das unidades judiciárias em 
que atuam. A Amaerj também questio-

na a nomenclatura “Juiz na Comarca”, 
posto que a conotação parece pretender 
que exista vinculação residencial do juiz 
com o território em que exerce a juris-
dição – o que vai contra o artigo 93,VII 
da CRFB.  Além disso, o nome induz 
o cidadão a acreditar que os juízes não 
cumprem suas obrigações.

A Associação também declara que 
a simples marcação de audiências não 
atende ao princípio da celeridade e 
destaca outro aspecto fundamental: a 
atividade jurisdicional eficiente não se 
esgota em audiências e sentenças. Além 
disso, a Amaerj alerta que o convênio 
foi definido sem sua consulta prévia 
ou de qualquer entidade representativa 
da magistratura, sobre a qual recaíram 

inúmeras obrigações. Com isso, houve 
um desencontro na definição do modo 
de operação do convênio, o que acabou 
gerando retrabalho para magistrados e 
servidores do Tribunal, agravando uma 
situação que o próprio escopo do pro-
jeto busca solucionar:   o cumprimento 
da garantia constitucional de duração 
razoável do processo compatibilizando 
celeridade e eficiência, a qual deve ser 
buscada em todos os graus de jurisdição

Assim, a Amaerj requer que o TJ-RJ de-
nuncie ou que exerça a fiscalização do pacto 
a partir das informações registradas no seu 
sistema de processamento de dados, solici-
tando  informações específicas somente na-
queles casos em que não estiver registrado 
o cumprimento das obrigações assumidas.

AÇÃO AMAERJ

9
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Brasil - 18ª seccional. Para comemo-
rar o Dia do Advogado, a instituição 
realizou a tradicional solenidade em 
Resende, com a premiação aos me-
lhores do Judiciário em 2012.

Além do magistrado, receberam o 

EVENTOS

Amaerj participa de eventos nas regiões Norte e Nordeste
O presidente da Amaerj palestrou no seminários da ABMP e no Congresso Baiano de Magistrados

A Associação Brasileira de Ma-
gistrados, Promotores de Jus-
tiça e Defensores Públicos da 

Infância e Juventude (ABMP) pro-
moveu, entre 26 e 27 de agosto, em 
Belém, o Seminário Região Norte. No 
segundo dia do evento, o presidente da 
Amaerj, Cláudio dell’Orto, apresentou 
a palestra “Violência Sexual: Preven-
ção, Enfrentamento e Responsabiliza-
ção”,  tendo como presidente da mesa, 
a defensora pública do Estado do Pará, 

O juiz Roberto Ayoub, titular da 
1ª Vara Empresarial do TJ-RJ 
e professor Cássio Cavalli, da 

FGV Direito Rio lançaram, em 28 de agos-

Lançamento de livro lota auditório da Amaerj 
Obra é de autoria do juiz Roberto Ayoub e do professor Cássio Cavalli

to, na Amaerj o livro “A Construção Juris-
prudencial da Recuperação Judicial de Em-
presas” (Forense). O presidente da Amaerj, 
Cláudio delĺ Orto, prestigiou o evento que 

Regina Luiza Taveira da Silva. Em 6 de 
setembro, dell´Orto apresentou o tema 
“Garantias da Magistratura na Cons-
tituição e na proposta de Estatuto da 
Magistratura”, no Congresso Baiano de 
Magistrados, evento organizado pela 
Associação dos Magistrados da Bahia 
(Amab), em Salvador. Durante os dois 
dias de evento foram realizadas pales-
tras e debates sobre o tema “O Poder 
Judiciário no século XXI”.
(Com informações da Amab e da ABMP)

A
ssessoria de Im

prensa da A
B

M
P

Presidente da Amaerj falou sobre a proteção às 
vítimas de violência e testemunhas, e sugeriu 
melhorias da parte técnica 

REGIONAIS

A
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Homenagem aos desembargadores Carlos Roboredo e César Cury
A 1ª Regional da Amaerj, em Niterói, organizou um jantar para 45 convidados

Cerca de 45 pessoas participa-
ram do jantar de homenagem 
aos desembargadores Carlos 

Roboredo e César Cury, promovido 
pela 1ª Regional da Amaerj, em 29 de 
agosto. O presidente da Amaerj, Cláu-
dio dell´Orto, prestigiou o evento.

Durante a cerimônia, que foi realizada 
no Restaurante Bistro Mac, localizado 
no subsolo do Museu de Arte Contem-
porânea de Niterói (MAC), o desem-
bargador João Ziraldo Maia, presidente 

da Regional, presenteou os magistrados 
com uma placa de homenagem à promo-
ção dos juízes ao cargo de desembargador 
do Tribunal de Justiça do Rio. 

O magistrado Carlos Eduardo Freire 
Roboredo, que atuou na 1ª Vara Cri-
minal de Niterói, tomou posse, por an-
tiguidade, em 22 de outubro de 2012, e 
César Felipe Cury, que presidiu o Tri-
bunal do Júri da Comarca de Niterói, 
foi empossado, por merecimento, em 
15 de julho deste ano.

Presidente da Amaerj Volta Redonda recebeu homenagem da OAB
Ele foi agraciado com o Prêmio Jayme Dantas, como um dos destaques do Judiciário em 2012

O juiz Marvin Ramos Rodri-
gues, presidente da 6ª Re-
gional da Amaerj, em Volta 

Redonda, foi homenageado com o 
Prêmio Jayme Dantas, em 9 de agos-
to, pela Ordem dos Advogados do 

lotou o auditório da Associação e contou 
com a participação de mais de 250 pessoas, 
incluindo autoridades do Judiciário flumi-
nense, estudantes e familiares.

Prêmio o procurador Luiz Alexandre 
Diniz Rodrigues; à funcionária da 1ª 
Vara Cível Márcia Abranches Ribei-
ro, e à funcionária da OAB Rachel da 
Silva Mariano, escolhidos por vota-
ção na OAB.

1
0



A
m

a
erj N

o
tícia

s . A
g

o
sto

/Setem
b

ro
 d

e 2
0

1
3

         1
5

JB
atista

Representantes da chapa Unidade e Valorização reunidos com presidente da Câmara

BRASIL

Juízes deixam de pagar Imposto de Renda sobre 1/3 das férias
Decisão levou em conta que o adicional de um terço tem caráter indenizatório

BRASIL

Integrantes da Chapa Unidade e Va-
lorização, representantes de várias 
associações de juízes de todo o país 

e o deputado Lourival Mendes (PT do 
B/MA) estiveram em reunião, no dia 24 
de setembro, com o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Henrique Edu-
ardo Alves. O objetivo do encontro foi 
tratar das PEC 457/2005, que aumenta 
a idade para aposentadoria compulsória 
de 70 para 75 anos, e da PEC 187/2012, 
que institui eleições diretas para presi-
dentes e vice-presidentes de tribunais. 

A PEC 457/2005, cuja proposta foi 
tema do artigo do presidente da As-
sociação dos Magistrados do Estado 
do Rio de Janeiro (Amaerj), Cláudio 

PECs 457/2005 e 187/2012 são tema de reunião com o presidente da Câmara dos 
Deputados
Propostas defendem aumento da idade para aposentadoria compulsória e eleição direta nos tribunais

dell´Orto, foi retirada da pauta da Casa 
por falta de consenso, sem dia para vol-
tar. Para ler a íntegra do artigo acesse o 
site http://zip.net/bjk4Qt. 

Segundo o juiz Gervásio dos Santos, 
presidente da Associação dos Magistrados 
do Maranhão (AMMA), o presidente da 
Câmara prometeu agilizar o processo le-
gislativo da PEC, que tem relatoria do de-
putado Lourival Mendes, com parecer fa-
vorável lido na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara. A PEC, entre-
tanto, teve pedido de vista na ocasião.

Também participaram da reunião 
o presidente da Associação Cearense 
de Magistrados (ACM), Ricardo Bar-
reto, o presidente da Associação dos 

Juízes Federais (Ajufe), Marco Bruno; 
a presidente da Amatra 21, Maria Rita 
Manzarra; o presidente da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra), Paulo Schmidt; 
o presidente da Associação dos Magis-
trados da Paraíba (AMPB), Horácio 
Melo; o presidente da Associação dos 
Magistrados de Pernambuco (Amepe), 
Emanuel Filho; o presidente da Asso-
ciação dos Juízes Federais da 1ª Região 
(Ajufer), Candice Jobim; o presidente 
da Associação Alagoana de Magistra-
dos (Almagis), Pedro Ivens; o diretor da 
Associação dos Juízes Federais (Ajufe), 
Fernando Mendes, e o assessor parla-
mentar, Francisco Costa.

Os juízes federais obtiveram uma 
vitória na Justiça Federal do Dis-
trito Federal e estão livres de pa-

gar Imposto de Renda sobre o adicional de 
um terço das férias. Na decisão, ficou decla-
rado que o adicional de um terço tem cará-
ter indenizatório, ou seja, não pode incidir 

sobre ele a cobrança de Imposto de Renda. 
Em reunião aberta de diretoria, 

a Amaerj deliberou que ingressará 
com ações para obter o direito ao não 
recolhimento de Imposto de Renda 
sobre o terço de férias e para efetu-
ar o desconto integral das despesas 

com educação do associado e seus 
dependentes. O presidente Cláudio 
dell´Orto reuniu-se, em 12 de se-
tembro, com o advogado Eduardo 
Schmidt, especializado em matéria 
tributária e que representará a asso-
ciação nestas ações.

1
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SEDE PRAIANA

Sede Praiana da Amaerj promove evento “Queijos & Vinhos”
Dezenas de magistrados participaram do evento que contou com música ao vivo

A Sede Praiana da Associação, em 
São Pedro da Aldeia, realizou, 
em 7 de setembro, o tradicio-

nal “Queijos & Vinhos”. Cerca de 40 
pessoas participaram do evento, que foi 

embalado por música ao vivo. Na ocasião, 
convidados degustaram diferentes vinhos 
nacionais e importados. O menu da noi-
te também contou com queijos do Brasil, 
França e Suíça, um tradicional fondue, so-

A
m

aerj

A
m

aerj

A
m

aerj

Evento reuniu magistrados  em uma noite animada, com música ao vivo e cardápio variado

pas, pastas variadas, patê e pães diversos. A 
sede, que tem direção da desembargadora 
Elizabete Alves de Aguiar, passou por im-
portantes reformas desde 2012, quando 
assumiu a atual diretoria. 

Apoio

Instituto

Amaerj firma novos convênios com sistema de resgate de pontos

A Amaerj comunica aos associados a renovação do convênio com a loja Folic e informa sobre a nova parceria firmada com a loja 
Checklist. Os contratos contemplam o Plano Corporate, que oferece desconto através do sistema de resgate de pontos em com-
pras futuras. A cada R$1,00 em compras serão acumulados 2 pontos. O resgate dos pontos será sempre em múltiplos de 100. Para 
usufruir dos benefícios oferecidos pela parceria será necessário apresentar nas lojas a carteira de associado da Amaerj.
 
Para mais informações sobre o regulamento do convênio entre em contato com uma loja da marca. Confira abaixo 
algumas das unidades da Checklist e Folic que oferecem o sistema de pontos para associados da Amaerj.

CONVÊNIOS

A lista completa com toda a relação das lojas da Checklist pode ser acessada pela internet pelo site http://www.lojachecklist.com.br/
verao14/lojas.php e da Folic pelo portal http://site.folic.com.br/verao14/lojas.php.
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