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Em nome da magistratura fluminense, a Amaerj 
transmite aos familiares e amigos o sentimento 
de pesar pela perda do brilhante magistrado, 
atleta e pessoa humana Carlos Alfredo Flores 
da Cunha. Em 21 de outubro, o juiz de Direito, 
de 48 anos, faleceu em virtude de um desastre 
aéreo, quando estava a bordo de um monomo-
tor que caiu na Lagoa do Marine, em São José 
do Imbassaí, distrito de Maricá, na região me-
tropolitana do Rio de Janeiro. Carlos Alfredo 
ingressou na magistratura fluminense em 1993. 
O magistrado foi juiz da Regional da Capital, da 
2ª Vara Cível de Bangu, da 3ª Vara de Família de 
Campo Grande e foi removido, por antiguidade 
e merecimento, em 16 de setembro, da 4ª Vara 
Cível da Barra da Tijuca para a 5ª Vara de Órfãos 
e Sucessões. Para o presidente da Amaerj, Cláu-
dio dell’Orto, a integral apuração das responsa-
bilidades pelo trágico evento, que vitimou o juiz 
e o seu instrutor Adelmo Louzada, será cobrada 
e exigida das autoridades competentes com todo 
o vigor. “A Amaerj está e permanecerá atenta ao 
desenrolar da investigação”, declarou.

Para encerrar o ano em grande estilo, 
a Amaerj realizará, em 7 de dezembro, 
a Festa de Final de Ano da Associa-
ção. Com o tema “Volta ao Mundo”, o 
evento terá decoração e bufê especiais, 
em homenagem a diversas nações. O 
DJ Capelli e a cantora Preta Gil ani-
marão a noite. Os ingressos já estão à 
venda e podem ser adquiridos na sede 
central da Amaerj.

facebook.com.br / juristur twitter.com / amaerj
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Confraternização da magistratura do Rio será realizada no Centro Cultural Ação da Cidadania

AÇÃO AMAERJ

Após decisão inédita, o TRT-4 (RS), em-
possou os novos presidentes indicados por 
juízes do 1º grau. A deliberação acompanha 
o pleito defendido pela Amaerj. Os nomes 
escolhidos para os cargos de presidente e 
vice-presidente  foram os mesmos indicados 
pelos juízes de primeiro grau em consulta 
inédita, realizada em setembro. 

De 27 de setembro a 3 de outubro, a Ama-
erj protocolou cinco requerimentos admi-
nistrativos junto ao TJ-RJ. Os documen-
tos referem-se ao projeto “Juiz na Comar-
ca”, à incorporação do tempo de serviço 
prestado anteriormente para a União para 
efeito de licença-prêmio, ao pagamento de 
valores decorrentes da conversão de férias 
em pecúnia e da diferença de 13º sobre 
acumulação e auxílio e, ainda, à autori-
zação de propaganda eleitoral eletrônica 
para candidatos à AMB. Pág.03
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Amaerj protocola cinco 
requerimentos 

TRT-4 ratifica indicações de juízes 

Magistratura se despede de juiz Carlos Alfredo Flores 
da Cunha
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Alunos da Escola Rivadávia Corrêa conheceram o Tribunal Pleno

Associação dos Magistrados do Estado do Rio 
de Janeiro
Rua Dom Manuel, 29 - 1o andar
Centro - Rio de Janeiro - 20010-090
Tel.: (21) 3861-1130/1116/1112
imprensa@amaerj.org.br
www.amaerj.org.br

Coordenadoria de Comunicação Social:
Desembargador Antonio José Ferreira 
Carvalho, Juíza Andréa Maciel Pachá
Editora: Ada Caperuto (MTB 24082)
Redação: Diego Carvalho, Flavia Rodrigues, 
Sarita Yara

 

Conteúdo e responsabilidade editorial: 
Ricardo Viveiros & Associados – Oficina de 
Comunicação, empresa filiada à Aberj (Associação 
Brasileira de Comunicação Empresarial)

Editora JC
Telefax: (21) 2240-0429
editorajc@editorajc.com.br
CTP, impressão e acabamento: 
Zit Gráfica e Editora

AMAERJ NOTÍCIAS é um informativo mensal 
da Asso ciação dos Magistrados do Estado do Rio 
de Janeiro. É permitida a reprodução parcial ou 
total das matérias, desde que citada a fonte.

EXPEDIENTE

AÇÃO AMAERJ

O presidente da Amaerj, Cláudio 
dell’Orto, esteve reunido, em 12 de 
setembro, com o advogado Eduar-
do Schmidt, que presta serviço à 
Amaerj através do escritório Rocha 
Schmidt. O intuito do encontro foi 

Implementação de medidas referentes ao IR foi tema de reunião na Amaerj
Intuito do encontro foi implementar medidas definidas na Assembleia Geral

implementar as medidas definidas 
na Assembleia Geral, realizada no 
dia 2 de setembro, que tratou, entre 
outros temas relevantes para a classe, 
das questões relativas ao imposto de 
renda. Foi definido em assembleia a 

propositura de ações para a obtenção 
do desconto integral no imposto de 
renda das despesas pessoais e de de-
pendentes com educação. E também 
pelo fim do desconto do imposto so-
bre o adicional de férias. 

O programa Juristur/Conhe-
cendo o Judiciário recebeu 
a visita de 55 estudantes de 

escolas municipais do Centro, todos 

JURISTUR 

Estudantes de todo o Estado conhecem o funcionamento do Judiciário
Alunos do ensino fundamental, médio e universitário integram os grupos de visitantes do Juristur

eles alunos, do 9º ano do ensino fun-
damental. No dia 11 de setembro, a 
Escola Municipal Governador Carlos 
Lacerda levou 20 alunos para partici-

par do programa. No dia 18, participa-
ram 35 estudantes da E. M. Rivadávia 
Corrêa, além de dois universitários ita-
lianos. No dia 25 de setembro, foram 
recepcionados 21 estudantes do ensino 
médio, da Escola Modelar Cambaúba, 
da Ilha do Governador.

Em todas as ocasiões, o juiz Joel Pe-
reira, coordenador do Juristur, deu ex-
plicações sobre o Judiciário do Rio e 
aconselhou os alunos sobre o presente 
e as perspectivas para o futuro. Os jo-
vens também participaram de uma pa-
lestra sobre direitos humanos, minis-
trada pelo professor de Filosofia e Te-
ologia Marcos Aguiar, cerimonialista 
da Amaerj. As turmas conheceram a 
história e as instalações do Antigo Pa-
lácio da Justiça, em uma visita media-
da pela educadora Teresinha de Sousa, 
do Museu da Justiça, e visitaram o Tri-
bunal Pleno e o Órgão Especial.

Em outubro, no dia 3, a visita foi 
de 50 alunos do Centro Universitário 
Barra Mansa. Além do roteiro tradi-
cional, os estudantes, do 6º período de 
Direito, visitaram o Tribunal Pleno, o 
Salão Nobre e o 3º Tribunal do Júri.

Ao término das visitas, os estu-
dantes ganham exemplares da revista 
Fórum/Amaerj e do audiobook “Sha-
lom Salam”, obra musical do desem-
bargador Wagner Cinelli. Os univer-
sitários receberam um certificado de 
10 horas de estágio pela OAB-RJ e 
todos os alunos foram convidados a 
participar do Prêmio Juíza Patrícia 
Acioli de Direitos Humanos.
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Amaerj protocola cinco requerimentos no TJ-RJ, nos meses de setembro e outubro
Reivindicações referentes ao projeto “Juiz na Comarca” estão entre as questões pleiteadas

De 27 de setembro a 3 de ou-
tubro, a Amaerj protocolou 
cinco requerimentos admi-

nistrativos junto ao Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). 
Quatro deles foram registrados no dia 
27, sendo relativos ao projeto “Juiz na 

Comarca”, à incorporação do tempo de 
serviço prestado anteriormente para a 
União para efeito de licença-prêmio e 
ao pagamento de valores decorrentes 
da conversão de férias em pecúnia e 
da diferença de 13º sobre acumulação 
e auxílio. Em 3 de outubro, a Asso-

ciação protocolou requerimento de 
autorização de propaganda eleitoral 
eletrônica para candidatos à Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB). Até a data do fechamento 
deste boletim, todos os requerimen-
tos aguardavam deferimento.

AÇÃO AMAERJ

Projeto “Juiz na Comarca”

Confira o teor dos requerimentos:

Pede autorização ao Tribunal de Justiça para remessa eletrônica de propaganda eleitoral da eleição da AMB. O 
envio seria realizado exclusivamente pelos candidatos ao cargo de vice-presidente da entidade que integram a lis-
ta do correio eletrônico do TJ-RJ: desembargador Fábio Dutra e juiz Paulo Mello Feijó, permitindo que os dois 
magistrados possam enviar boletins informativos das chapas, garantindo a isonomia ao pleito. O TJ-RJ bloqueia 
qualquer mensagem de propaganda eleitoral enviada para o correio eletrônico institucional.

Solicita a revisão do termo de cooperação técnica nº 016/2013 firmado entre o TJ-RJ e o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) para colocar em prática o projeto “Juiz na Comarca”. No documento, a Amaerj aponta inconstitu-
cionalidade no que tange aos artigos 96 e  125 da Carta. Além disso, nos termos que foi definido, o convênio não 
estaria garantindo aos juízes a necessária flexibilidade para ajustar-se à realidade das unidades judiciárias em que 
atuam. A Associação também questiona a nomenclatura “Juiz na Comarca”, pois a conotação parece pretender que 
exista vinculação residencial do juiz com o território em que exerce a jurisdição, bem como induz o cidadão a acre-
ditar que os juízes não cumprem suas obrigações.

O pleito dos associados refere-se ao pagamento de valores relativos à conversão de férias e licenças em pecúnia no mês de 
outubro. Vários magistrados, seguindo orientação do Tribunal, optaram por converter em pecúnia períodos de férias e licen-
ça para efeito financeiro no mês atual. Porém, muitos associados receberam a informação de que o pagamento não deveria 
ser efetuado em outubro. A Amaerj requer que o pagamento seja deferido ou que, no caso de postergação ou indeferimento, 
que o fato seja comunicado oficialmente. Também reivindica a normatização de procedimentos, deste e de outros benefícios 
financeiros, com a definição da data oficial do deferimento ou indeferimento dos requerimentos, sendo esta data sempre 
anterior ao fechamento da folha de pagamento. Pleiteia, ainda, que sejam atendidos preferencialmente os requerimentos de 
conversão pecuniária mais antigos. 

Pagamento de valores decorrentes da conversão de férias em pecúnia

Incorporação de tempo de serviço para efeito de licença-prêmio

Pede a incorporação do tempo de serviço prestado anteriormente para a União ao tempo de serviço na magistra-
tura para efeito de licença-prêmio.  Segundo o artigo 200 do Código de Organização e Divisão Judiciária do Esta-
do do Rio de Janeiro (Codjerj), “o magistrado tem direito a uma licença especial de três meses, com vencimentos 
integrais, por quinquênio de serviço prestado como servidor do Estado do Rio de Janeiro ou dos que o formaram.” 
A Amaerj argumenta que “o texto, entretanto, não pode ser interpretado como restritivo de direito. Em momento 
algum exclui os servidores de outros estados”. 

Pagamento de diferença de 13º salário sobre acumulação e auxílio

Requer o pagamento da diferença do 13º salário sobre as parcelas de acumulação e auxílio nos últimos cinco anos. 

Propaganda eleitoral eletrônica para candidatos da AMB
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Nos meses de agosto e setembro, a 
Amaerj esteve presente em diver-
sos eventos de grande relevância 

para a magistratura. O primeiro deles ocor-
reu nos dias 5 e 6 de setembro, quando a 
entidade tomou parte do Congresso Baiano 
de Magistrados, promovido pela Associação 
de Magistrados da Bahia (Amab), em par-
ceria com a Escola de Magistrados da Bahia 
(Emab) e o Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia (TJ-BA). Na oportunidade, o presi-
dente da Amaerj, Cláudio delĺ Orto, con-
duziu a palestra “Garantias da Magistratura 
na Constituição e na proposta de Estatuto 
da Magistratura”. Durante a apresentação, 
delĺ Orto falou sobre a manutenção das 
prerrogativas dos magistrados. “É funda-
mental que o compromisso assumido pela 
magistratura de fazer cumprir a Constitui-
ção seja, também, cumprido em relação à 
própria magistratura”, destacou o presidente.

A palestra de abertura foi proferida pelo 
desembargador Claudio Baldino Maciel, 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul (TJ-RS), que falou sobre o tema do 
Congresso. Em sua fala, Maciel destacou 
o crescente reconhecimento do Judiciário 
no Brasil e no mundo. O Congresso con-
tou, também, com convidados como o juiz 
João Ricardo Costa, candidato à presidên-
cia da AMB, e presidentes das associações 
de magistrados do Nordeste. João Ricardo 
elogiou a temática abordada no encontro. 
Segundo ele, os palestrantes contribuíram 
muito para que os magistrados presentes 
pudessem ter uma visão geral da situação 

EVENTOS

Amaerj participa de eventos da magistratura em todo o Brasil
O presidente dell´Orto  proferiu palestras e fez parte de relevantes celebrações para a classe

atual do Poder Judiciário frente aos seus de-
safios. O juiz também parabenizou a Amab 
pela iniciativa. “Esse Congresso demonstra 
que a Amab está voltada para as questões 
do aprimoramento da magistratura e à 
defesa das prerrogativas dos magistrados”, 
ressaltou.

O evento contou ainda com a presen-
ça dos seguintes presidentes de entidades 
estaduais da magistratura: Ricardo Barre-
to, Associação Cearense de Magistrados 
(ACM); Gustavo Pereira, Associação dos 
Magistrados de Sergipe (Amase); Pedro 
Ivens, Associação Alagoana de Magistra-
dos (Almagis); Gervásio Protásio, As-
sociação dos Magistrados do Maranhão 
(Amma); e Horácio Mello, Associação 
dos Magistrados da Paraíba (AMPB).

A juíza Nartir Dantas Weber, presiden-
te da Amab, agradeceu a todos os colegas 
que participaram e colaboraram com o 
debate. Nartir destacou que os temas con-
templados no encontro são importantes 
para todo magistrado e que a classe deve 
se unir para lutar por melhores condições 
de trabalho e por um Judiciário mais forte. 

Brasília e Cuiabá
Em 10 de setembro, a Associação par-

ticipou, na Câmara dos Deputados, em 
Brasília (DF), da homenagem prestada à 
AMB, por ocasião de seu aniversário de 
64 anos. A Casa promoveu uma sessão 
solene no plenário Ulysses Guimarães, 
onde a Amaerj e outras associações de 
magistrados estiveram presentes. A ho-

menagem foi proposta pela deputada 
federal Liliam Sá (PR-RJ).

O presidente da Amaerj, Cláudio 
dell’Orto, fez um discurso durante a so-
lenidade destacando que “os textos le-
gais ganham vida através da atuação dos 
magistrados e que os poderes do povo 
brasileiro - Executivo, Legislativo e Judi-
ciário - devem estar comprometidos com 
os objetivos fundamentais da República, 
inseridos na Constituição que neste ano 
completa seu 25º aniversário”, ressaltou.  

A abertura da sessão foi presidida pelo 
deputado federal Simão Sessim (PP-RJ), 
integrante da mesa diretora da Câmara. 
Vários deputados estiveram presentes na 
sessão, entre eles, os deputados Alessandro 
Molon (PT-RJ) e Hugo Leal (PSC-RJ) 
da bancada do Rio de Janeiro.

Em 11 de setembro, o presidente Cláu-
dio dell’Orto se reuniu com o desem-
bargador Marcos Machado, diretor da 
Escola da Magistratura Mato-grossense 
(Emam), e com os juízes locais Amini 
Haddad e Jamilson Haddad, em busca 
de parcerias para pesquisas em torno dos 
Direitos Humanos. O encontro, realiza-
do em Cuiabá (MT), também contou 
com a participação dos juízes João Ricar-
do e Gervásio Protásio. Na ocasião, a As-
sociação apresentou o Prêmio Juíza Patrí-
cia Acioli como importante iniciativa em 
torno da defesa dos Direitos Humanos, e 
uma forma de estimular as políticas pú-
blicas pela dignidade humana.
(Com informações da Amab)

D
ivulgação

Presidente da Amaerj discursou durante homenagem à AMB na Câmara dos Deputados
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Em 4 de outubro, o Tribunal Re-
gional do Trabalho da 4ª Região 
(Rio Grande do Sul) elegeu seus 

novos dirigentes. Os nomes escolhidos 
para os cargos de presidente (Cleusa Re-
gina Halfen) e vice-presidente (Ana Lui-
za Heineck Kruse) foram os mesmos in-
dicados pelos juízes de primeiro grau em 
consulta inédita realizada em setembro. 
A deliberação acompanha o pleito de-
fendido pela Amaerj, que fundamenta-se 
na norma constitucional que permite aos 
Tribunais a auto-organização, inclusive 
quanto à escolha de suas mesas diretoras.

O Pleno do TRT-4 também ratifi-
cou os nomes indicados pela primei-
ra instância, ao escolher as futuras 
corregedora e vice-corregedora (Bea-
triz Renck e Carmen Izabel Centena 
Gonzalez) e os próximos diretor e vice 
da Escola Judicial ( José Felipe Ledur e 

AÇÃO AMAERJ

Eleição no TRT-4 ratifica indicações de juízes de primeiro grau
Tese defendida pela Amaerj para eleições diretas foi aplicada pelo TRT gaúcho

Alexandre Corrêa da Cruz).
A consulta aos magistrados do pri-

meiro grau foi reivindicada pela Ama-
tra IV, associação de magistrados, e 
aceita pelos desembargadores do Ple-
no em 6 de setembro. Para o presiden-

te da Amaerj, Cláudio dell´Orto, a 
decisão representa uma vitória. “Tra-
ta-se do primeiro Tribunal do País a 
avançar institucionalmente na demo-
cratização do Poder”.
(Com informações do Blog do Fred, Folha de S. Paulo)

Beatriz Renck, Cleusa Regina Halfen, Ana Luiza Heineck Kruse e Carmen Izabel Centena Gonzalez foram as eleitas

Inácio do C
anto | TR

T-4
A

lexandre M
oreira | TJ-R

J

Magistrada recebe homenagem durante a cerimônia de despedida 

TJ-RJ

Desembargadora Fatima Clemente se despede do TJ-RJ 
Homenageada recebeu a Medalha de Honra da Magistratura Fluminense

Depois de 29 anos dedicados 
à magistratura, a desem-
bargadora Fatima Maria 

Clemente, da 4ª Câmara Criminal 
do TJ-RJ, se despediu dos colegas e 
funcionários em sua última sessão na 
4ª Câmara Criminal. A cerimônia 
foi realizada no dia 24 de setembro, 
três dias antes da aposentadoria com-
pulsória por idade da magistrada. 
Formada em Direito pela PUC-Rio 
em 1968 e especializada em Direi-
to Penal, a desembargadora Fatima 
Clemente está no TJ-RJ desde maio 
de 2003. Na ocasião, a presidente 
do TJ-RJ entregou à homenageada a 
Medalha de Honra da Magistratura 
Fluminense. 

A cerimônia foi presidida pelo de-
sembargador Antônio Eduardo Fer-
reira Duarte, presidente da 4ª Câma-
ra Criminal. Também compareceram 
à despedida os desembargadores que 

compõem a 4ª Câmara Criminal Gi-
zelda Leitão Teixeira, Francisco José 
de Asevedo e José Roberto Tavora; 
o ex-presidente do TJ, desembarga-

dor Miguel Pachá; a desembargadora 
Nilza Bitar; representantes do Minis-
tério Público e da Defensoria Pública 
e advogados.
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AÇÃO AMAERJ

Apresentações artísticas farão parte da cerimônia de entrega do II Prêmio Juíza 
Patrícia Acioli de Direitos Humanos
Evento será aberto ao público e contará com a presença da bailarina Ana Botafogo e do cartunista Ziraldo 

A cerimônia de premiação da 2ª 
edição do Prêmio Juíza Patrícia 
Acioli de Direitos Humanos, 

que acontecerá em 8 de novembro, às 
17h, no Auditório Des. Antonio Carlos 
Amorim, na Emerj,  contará com várias 
participações especiais.  A bailarina Ana 
Botafogo e o cartunista Ziraldo já confir-
maram presença no evento.

Os jovens da Orquestra Maré do Ama-

nhã, projeto social desenvolvido no Com-
plexo da Maré, no Rio de Janeiro; o Afro-
lata, grupo de percussão do AfroReggae; 
o grupo Mangueira do Amanhã, um dos 
projetos que compõem o Programa Social 
da Mangueira, e a Escola de Dança Maria 
Olenewa estarão presentes no evento. As 
atrações prometem animar a cerimônia de 
encerramento do prêmio, com apresenta-
ções de músicas e danças variadas. 

Neste ano, o prêmio conta com três 
categorias premiadas: Redação do En-
sino Fundamental, exclusiva aos es-
tudantes da Rede Pública de Ensino, 
Trabalhos Acadêmicos e Práticas Hu-
manísticas, e premiará os três melhores 
trabalhos de cada uma delas.

 O Auditório Des. Antonio Carlos 
Amorim fica na Av. Erasmo Braga, nº 
115 - 4º andar – Centro. 

Projeto social desenvolvido no Complexo da Maré, a Orquestra Maré do Amanhã se apresentará na cerimônia de premiação
Luís H

enrique

CURTAS

Os associados e seus depen-
dentes contam com mais 
um benefício destinado ao 

planejamento de vida. A Jusprev, pre-
vidência associativa dos membros do 
Ministério Público, da Justiça brasi-
leira e dos auditores fiscais da Receita 
Federal, é a nova instituição filiada à 
Amaerj. A entidade oferece aos asso-
ciados, através do PLANJUS, planos 
de previdência privada para renda 
mensal programada, renda mensal 
por morte, por invalidez e educacio-

Jusprev oferece planos de previdência privada exclusivos para associados

nal. O benefício é estendido a todos 
os associados das instituidoras, sem 
limite de idades, titulares e dependen-
tes, mesmo aos que possuem direito à 
aposentadoria integral. O plano tam-
bém oferece possibilidade de poupan-
ça previdenciária em nome próprio ou 
de dependentes, com vantagem tribu-
tária na dedução do IR; maior renta-
bilidade e retorno para o participante, 
por se tratar de uma entidade sem fins 
lucrativos e isenção tributária nas apli-
cações financeiras, por ser livre para 

escolha dos valores de contribuição. 
Para mais informações sobre a adesão 
ao PLANJUS, ligar para a Central de 
Relacionamento com o Participan-
te pelo telefone 0800-0523434 ou 
acessar o site www.jusprev.org.br. A 
Jusprev também oferece atendimento 
pelo e-mail jusprev@jusprev.org.br ou 
através do número (41) 3252–3400. 
Os interessados também podem en-
trar em contato com a funcionária da 
Amaerj, Amélia Aben Athar, pelos te-
lefones 3133-2315 e 3133-2636.
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Amaerj - Por que ser presidente da Amaerj? 
RENATA GIL - Por entender necessária a renovação das li-
deranças associativas, trazendo para o Estado exitosas prá-
ticas verificadas nas diversas associações estaduais, com 
novas perspectivas de ação. A experiência adquirida na As-
sociação dos Magistrados Brasileiros (AMB) será fundamen-
tal para ousarmos em novos projetos, erigindo a nossa 
Amaerj à posição de destaque que ostentava no cenário 
nacional. O exercício da magistratura por mais de quinze 
anos, dentre estes quase dez no interior, me permitiram 
conhecer as dificuldades do exercício da judicatura e buscar 
novas soluções, através da apresentação de projetos inova-
dores, como a formalização do uso da videoconferência no 
estado, a Central de Assessoramento Criminal (processa-
mento de feitos que envolvam organizações criminosas), o 
Cadastro de Parâmetros de Decisões etc. Note-se que a 
composição da chapa Integração traz colegas de todos os 
graus de jurisdição e de todo o Estado, o que por si só fo-
mentará novos debates e linhas de atuação diferenciadas.

Amaerj - Quais as principais propostas da chapa 
Integração? 
RENATA GIL – 1) Democratização do Judiciário – votação 
para os cargos eletivos da Administração do TJ; 2) Gestão 
junto ao TJ para implantação de sistema eletrônico de pre-
tensão de designação para movimentação de magistra-
dos; 3) Participação efetiva da Amaerj no trâmite legislati-
vo das matérias de interesse da magistratura, como 
restabelecimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) 
e da aposentadoria integral, reajuste dos subsídios, manu-
tenção dos dois meses de férias, PECs; 4) Robustecimento 
do Departamento de Prerrogativas dos Magistrados; 5) 
Diretorias de Interiorização e de Assuntos da Mulher Ma-
gistrada; 6) Votação online das deliberações das assem-
bleias; 7) Fomento da criação do cargo, com gratificação, 
de 3º secretário do juiz; 8) Abertura de canais de comuni-
cação para aposentados e pensionistas; 9) Incremento dos 
convênios e dos eventos sociais; 10) Pleitear, junto à Presi-
dência do TJ, os demais benefícios pagos aos membros do 
MP, em razão da simetria já reconhecida pelo CNJ; 11) 
Postular a instituição do Auxílio Pré-Escolar e Auxílio Edu-
cação, bem como a majoração do valor atualmente pago 
a título de Auxílio Alimentação; 12) Gestões para a insti-
tuição do Auxílio-Moradia; 13) Postular, de maneira facul-
tativa, a conversão em pecúnia indenizatória dos dias de 
plantões realizados.

Renata Gil

Amaerj - Qual a sua opinião sobre a questão das 
eleições diretas no Judiciário? 
RENATA GIL - Participei ativamente do movimento 
“Diretas Já” capitaneado pela AMB nesta gestão. Atuei 
com diversos colegas na sensibilização da classe quanto à 
importância do tema, especialmente diante da necessidade 
de melhor atenção dos tribunais ao primeiro grau de 
jurisdição. A democratização do Judiciário constitui a 
proposta número 1 da chapa Integração, portanto nosso 
principal foco de trabalho. A participação do magistrado 
de primeiro grau deve ocorrer, além da votação para os 
cargos eletivos da Administração do TJ, nas deliberações 
que o atingem diretamente, bem como na movimentação 
de magistrados (propomos a implementação do sistema 
de pretensão de designações), na modificação de 
competência de varas, no Planejamento Estratégico do 
Poder Judiciário do Rio de Janeiro, em comissões que 
tratem da matéria normativa do Poder Judiciário etc. O 
momento institucional é bastante oportuno para a 
implementação das eleições diretas, na medida em que 
um tribunal do trabalho, do Rio Grande do Sul, acaba de 
eleger membros escolhidos pelos magistrados de primeiro 
grau, através de processo de consulta.

Candidata à Presidência pela Chapa Integração



Amaerj - Como avalia a questão da segurança dos 
magistrados? 
RENATA GIL - Por atuar na área criminal há muitos anos, já 
tendo inclusive sofrido ameaça quando do julgamento de 
um caso de repercussão nacional, sei das falhas na seguran-
ça institucional oferecida ao magistrado. Recebemos na 
AMB sucessivos pedidos de implementação de segurança a 
diversos colegas Brasil afora, em razão de avaliações subje-
tivas da cúpula dos tribunais. O reforço de escolta também 
configura pedido recorrente do magistrado em situação de 
risco.  Fato é que o CNJ até o momento não implementou 
o seu plano nacional de segurança de magistrados, a fim de 
traçar regras mínimas para os tribunais. Há necessidade de 
mescla de integrantes que compõem os órgãos de seguran-
ça institucional de cada tribunal, para que sejam também 
dotados de material humano oriundo não apenas da Polícia 
Militar, mas em especial das Polícias Civil e Federal, já que 
dotadas de maior experiência investigativa e de informa-
ções. Os magistrados já sob ameaça devem estar informa-
dos em tempo real de todas as circunstâncias que determi-
nam a proteção e das medidas adotadas para sua efetivação, 
além de receber permanente treinamento em “segurança 
de dignitário”, de modo que tenham conhecimento das re-
gras de escolta, aprimorando os padrões atuais. 

Amaerj - Qual a sua proposta para a valorização da 
magistratura? 
RENATA GIL - Somente com o aprimoramento das 
relações com os órgãos de comunicação será possível 
o desenvolvimento do trabalho de valorização de 
nossa carreira, seja prevenindo e repelindo, de modo 
imediato, os ataques despropositados, seja divulgan-
do as diversas ações positivas que nossos valorosos 
magistrados praticam cotidianamente, e que por ve-
zes sequer são conhecidas por nossos pares. No nos-
so tribunal temos projetos premiados por outras ins-
tituições e alguns adotados como modelo pelo CNJ, 
para implantação nos demais tribunais, que sequer 
foram internamente divulgados. Tais projetos consti-
tuem a ponte de aproximação do magistrado com a 
sociedade.  A valorização da magistratura pressupõe 
a valorização do próprio magistrado, dotando-o de 
melhor infraestrutura de trabalho, bem como de me-
canismos para o enfrentamento do volume de de-
mandas gerado pelo amplo acesso à justiça. A reali-
dade nos apresenta magistrados que laboram ainda 
sem todo o material de trabalho necessário, sem con-
forto mínimo, como toaletes nos gabinetes e ar-con-
dicionado em bom funcionamento.

RENATA GIL - Ocupando o cargo de vice-presidente em Direi-
tos Humanos da AMB, venho defendendo magistrados de 
todo o País contra qualquer forma de violência por eles sofrida, 
realizando visitas e acompanhando as providências de cada 
caso, prática que pretendo adotar à frente da Amaerj. No ce-
nário nacional me aproximei das grandes lideranças políticas, 
participando das discussões dos principais temas de interesse 
da magistratura, tais como a questão do reajuste dos subsí-
dios, do restabelecimento do ATS e da aposentadoria integral 
para todos, da manutenção dos 60 dias de férias e da jurisdi-
ção eleitoral, reforma do Código Penal, os quais devem ser 
impulsionados também pela Amaerj. Representei a Amaerj na 
Comissão de Direitos Humanos da AMB na gestão anterior, o 
que permitiu o intercâmbio com organismos nacionais e inter-
nacionais, tendo atuado como avaliadora jurídica na República 
do Chile, indicada pelo Grupo de Ação Financeira Internacio-
nal (GAFI) no ano passado. No exercício da judicatura em co-
marcas de interior por quase dez anos, aprendi como se firma 
a relação com os demais poderes constituídos e a resolver os 
problemas com os parcos recursos existentes. Quando assumi, 
bastante motivada, a 40ª Vara Criminal da Capital, busquei 
melhorias das condições de trabalho dos juízes criminais, pois 
já conhecia os instrumentos da Estratégia Nacional de Comba-
te à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, da qual faço parte há 

alguns anos, como representante da justiça estadual.  Neste 
sentido, implementei junto ao DEPEN, com autorização da 
Presidência do Tribunal de Justiça, o uso da videoconferência 
para acautelados em presídios federais, apresentei o projeto 
da CAC (Central de Assessoramento Criminal), em pleno fun-
cionamento e que reduziu o tempo de processamento e julga-
mento dos feitos envolvendo organizações criminosas, hoje 
com proposta de regionalização e nacionalização, já que ado-
tado como modelo pelo CNJ. Toda essa trajetória me permitiu 
conhecer os diversos problemas que atingem não apenas cada 
magistrado em seu dia a dia, mas do corpo associativo como 
um todo, sobretudo por interagir em âmbito nacional com 
dirigentes das outras associações de magistrados, o que subsi-
diará minha atuação em prol dos interesses da classe.

Apoio

Instituto

Tema livre
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Amaerj - Por que ser presidente da Amaerj?
ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE - Como qualquer colega, 
tenho legitimidade para concorrer à presidência da Asso-
ciação. Sou magistrado desde 1995 e, desde então, atuo  
na Vara Cível de Angra dos Reis e da Capital, onde sou 
titular da 36ª Vara Cível desde 2001. Nos últimos sete 
anos, coordenei a Central de Mandados das Varas Cíveis e 
Empresariais, cargo que não é comissionado. Em 2001, fui 
um dos autores de mandado de segurança relativo ao ro-
dízio eleitoral, o que se repetiu em 2009, como represen-
tação junto ao CNJ. É histórica a baixa participação nas 
entidades de classe. Um dos motivos é que nosso Tribunal 
prefere agraciar a participação pessoal  em detrimento do 
comportamento coletivo organizado. Assim, cria-se cada 
vez mais, vínculos pessoais e não os profissionais. Neste 
momento delicado para a magistratura, gostaria de fazer 
o associado se sentir representado pela Amaerj sendo va-
lorizado por seu histórico profissional e não em razão de 
suas amizades.

Amaerj - Quais são as principais propostas da chapa 
“Autonomia e Valorização”? 
ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE - Nossas propostas par-
tem sempre da defesa intransigente da autonomia e inde-
pendência do associado no exercício de suas funções. Não 
deve haver distinção entre juiz e desembargador. Entendo 
como fundamental a questão vencimental, pois o fortale-
cimento da carreira de magistrado passa por uma remu-
neração digna e proporcional às responsabilidades do car-
go. Neste sentido, a luta pela revisão anual do subsídio e 
do retorno do ATS devem ser destacadas, sendo obriga-
ção da Amaerj ajuizar as medidas judiciais cabíveis. Enten-
do que é importante ressaltar que toda manifestação 
oportunista de críticas à remuneração dos magistrados 
deve receber resposta imediata da entidade associativa. 
Com relação à carreira, nenhum magistrado pode ser be-
neficiado ou prejudicado em razão de sua naturalidade, 
religião, opção sexual, sobrenome, assiduidade ou falta de 
participação em eventos sociais. É obrigação da Amaerj  
estar ao lado de qualquer magistrado que se sinta prejudi-
cado por qualquer um desses itens.

Amaerj - Qual a sua opinião sobre a questão das 
eleições diretas no Judiciário? 
ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE - Encampamos  a his-
tórica luta por eleições diretas nos cargos eletivos do 
Tribunal, com ampla discussão na classe, assim como a 

Rossidélio Lopes da Fonte
Candidato à Presidência pela Chapa Autonomia e Valorização

manutenção dos 70 anos como idade limite para oxige-
nar a carreira. Entendo que seria bastante interessante 
também que houvesse eleições diretas para a Emerj, 
nossa escola estadual da magistratura, com  direito ao 
voto de todos os juízes e desembargadores. O atual co-
légio eleitoral para os cargos de Diretoria, que são limi-
tados aos desembargadores, cria uma distorção na ges-
tão administrativa, que naturalmente seria desfeita se 
houvesse a participação de todos os juízes. Esse colégio 
eleitoral diminuto, assim como a limitação daqueles 
que podem efetivamente concorrer, não se coaduna 
como o momento político de ampla liberdade e de um 
estado republicano de Direito. A verdadeira democrati-
zação da carreira passa pela eleição direta da própria 
administração do Tribunal, através da constituição de 
um colégio eleitoral formado por todos os magistrados 
da ativa. A conquista deste direito fortalecerá o princí-
pio de que não há hierarquia no Poder Judiciário.

Amaerj - Como avalia a questão da segurança dos 
magistrados? 
ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE - A concepção de se-
gurança do magistrado está inserida no contexto das 
condições de trabalho inerentes à carreira.  Está na 



ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE - Gostaria de apro-
veitar este espaço para me manifestar no sentido de 
que os sinais de desvalorização da carreira são bem 
perceptíveis. Nos últimos cinco anos os juízes remu-
nerados exclusivamente por subsídios perderam mais 
de trinta e cinco por cento do seu poder aquisitivo. 
Fica difícil para qualquer magistrado com pelo menos 
dois filhos na escola passar o mês sem se preocupar 
com o orçamento familiar. Por outro lado, as cobran-
ças por metas e desempenhos esquecem que o nú-
mero de processo cresce em progressão geométrica 
enquanto o número de juízes cai e a administração 
do Tribunal não consegue novos serventuários na 
mesma proporção. Segundo a AMB, 532 juízes aban-
donaram a carreira em 2012 e qualquer tentativa de 
reajustar os subsídios na forma da lei gera uma mídia 
flagrantemente parcial contra os juízes. Esta fala ape-
nas se refere aos chamados “privilégios dos juízes” e 
esquece de seus impedimentos. Esquece que os su-
postos privilégios seriam para garantir a segurança 
jurídica que a sociedade exige e prefere retirar do juiz 
o seu status de agente político da República, para 
chamá-lo de funcionário público. Este é o quadro que 
se põe. É neste contexto que devemos participar do 
processo associativo. Um magistrado sozinho é frágil, 
ainda que exerça parcela do poder político do Esta-
do. Somente uma magistratura unida pode vencer 

essência da carreira o risco do magistrado e devemos 
reconhecer que este risco acompanha também outras 
atividades nas quais se contrariam interesses de todas 
as formas. O magistrado trabalha sob pressão e con-
traria interesses todos os dias,  e para isso basta estar 
exercendo sua função. Entendo que uma alternativa 
viável seria a implantação de uma Diretoria de Segu-
rança da Magistratura, que fosse coordenada por uma 
juíza. Creio que a questão fundamental nesta situação 
específica é que o magistrado ao sentir qualquer situ-
ação de risco deveria se dirigir à esta Diretoria da As-
sociação, assim como ao departamento de segurança 
da Administração do Tribunal. A Amaerj deve estar ao 
lado de todo e qualquer magistrado que se sinta ame-
açado e isso independe de quem vença as eleições.

Amaerj - Qual a sua proposta para a valorização da 
magistratura? 
ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE - A atividade fim do 
Poder Judiciário é a prestação jurisdicional. Exercer a 

magistratura com autonomia e independência é o 
que valoriza o juiz. Durante algum tempo, os gesto-
res de nosso Tribunal optaram em valorizar mais a 
atividade meio, que seria a gestão administrativa, em 
detrimento da atividade fim. Se é certo que temos 
valorosos colegas participando da Administração Su-
perior, estes não podem ser considerados melhores 
ou obterem privilégios em detrimento daqueles que 
optam em trabalhar incansavelmente na atividade 
fim.  Cada juiz deve atuar como verdadeiro agente 
político, tendo a obrigação pessoal de prestar uma 
jurisdição  partindo do seu livre convencimento. Cabe 
à Amaerj acolher a todos, tanto os juízes que estão 
no “front” cumprindo metas e objetivos, como os 
que estão na Administração impedindo que haja pri-
vilégios. Apenas a análise criteriosa do desempenho 
histórico  de cada magistrado pode servir de elemen-
to de convicção para a promoção por merecimento e 
o papel da associação é garantir esta igualdade de 
condições. Assim, o juiz será valorizado.

Apoio

Instituto

estes obstáculos que se levantam contra a carreira. A 
Associação entra neste contexto como um instru-
mento a serviço do juiz e que não esteja atrelado à 
Administração do Tribunal. A autonomia com relação 
ao Tribunal é requisito fundamental para que a Asso-
ciação consiga avançar em seus objetivos. Deve ainda 
servir como escora do associado em todas as situa-
ções. Assim, eu vejo o papel da Amaerj como uma 
extensão do gabinete do juiz e sendo sempre um lo-
cal de união e comunhão de interesses. Certo que a 
parte social deve continuar, assim como a participa-
ção nos eventos esportivos, mas, a luta principal é 
pelo fortalecimento da carreira que escolhemos e 
que temos muito orgulho de participar.

Tema livre
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O ex-presidente da Amaerj e 
presidente da Comissão Mis-
ta de Comunicação Institu-

cional do Poder Judiciário do Rio de 
Janeiro, desembargador Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, falou à revista ele-
trônica Consultor Jurídico, em entre-
vista publicada no dia 22 de setembro, 
sobre a implantação da Comissão e a 
importância do diálogo com a impren-
sa. De acordo com o magistrado, ex-
-presidente da AMB entre 1998 e 1999 
e uma das lideranças da Justiça estadual 
do Rio de Janeiro, é papel dos tribunais 
divulgar informações que facilitem a 
vida dos jurisdicionados, simplificando 
a linguagem jurídica e estimulando a 
busca por meios extrajudiciais. 

Como presidente da Comissão Mista 
de Comunicação Institucional do Poder 
Judiciário do Rio de Janeiro (Comci), 
instituída há pouco mais de um ano, e 
da qual é um dos idealizadores, o de-
sembargador tem tido a oportunidade 
de transpor seu discurso para a prática. 
Um dos exemplos é o programa de rádio 
“Informação Legal”, que há cerca de dez 
meses tira dúvidas dos ouvintes da rádio 
Tupi, uma das mais populares do Rio, 
sobre as mais variadas questões ligadas 
ao funcionamento da Justiça.

“A nossa comunicação não é só a di-
vulgação do que fazemos ou deixamos 

TJ-RJ

Conjur destaca entrevista com o desembargador Luiz Fernando Carvalho 
“O jornalista está ali a serviço de um direito à informação, que é um direito fundamental do cidadão”, defende o magistrado

de fazer, mas também mostrar que o 
gargalo do Judiciário só será superado 
com a massificação dos meios extraju-
diciais”, afirmou, em entrevista à revista 
eletrônica “Consultor Jurídico”.

Na conversa, que aconteceu du-
rante as apurações para o Anuário da 
Justiça Rio de Janeiro 2014, a ser lan-
çado em novembro, Carvalho falou 
sobre uma das inovações trazidas pela 
Comci. Justificando a expressão “co-
missão mista”, ela possui, entre seus 
membros, três representantes de fora 
do tribunal: um advogado, um cien-
tista político e um jornalista. Desse 
modo, diz, a instituição dá um exem-
plo de que busca, de fato, o diálogo 
com a sociedade civil e a imprensa.

“Para dar o passo necessário, uma com-
posição só com membros internos não 
atenderia os objetivos. Isso representava 
uma mentalidade de isolamento, que fi-
cou lá atrás. Como a instituição quer se 
comunicar sem ouvir?”, questiona.

Depois de 30 anos de magistratura, 
os últimos quatro como presidente da 
3ª Câmara Cível do Tribunal, ele mos-
tra que não perdeu a inquietação. Afir-
ma que o Judiciário precisa ser transpa-
rente para renovar, a cada dia, sua legi-
timidade. E toca em ponto sensível que 
gerou debates recentes: os limites do 
segredo de Justiça. “Note que o segredo 

de Justiça é uma exceção, só usado em 
Direito de Família e em casos muitos 
especiais. Porque aquilo que é secreto é 
adversário da democracia.”

Carioca, formado em Direito pela 
Universidade Federal do Rio de Janei-
ro, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho 
atuou por dez anos como advogado e 
cinco como defensor público. Também 
foi presidente da Amaerj, tendo já pu-
blicado diversos livros, entre eles, “A 
Justiça em Mutação — A Reforma do 
Poder Judiciário”.

De acordo com a Resolução 3, de 
2012 do TJ-RJ, um dos objetivos da 
Comci é “colher junto à sociedade ele-
mentos para sua maior eficácia [do Po-
der Judiciário], bem como mantê-la 
ciente da extensão de suas decisões”. Para 
levar a missão adiante, o desembargador 
antecipou seu próximo passo: promover 
visitas de magistrados às redações de jor-
nais, revistas, rádios e TVs.

Dessa maneira, Luiz Fernando apos-
ta que os julgadores terão a chance de 
esgotar todas possibilidades de diálogo 
com a imprensa. “O jornalista está ali 
a serviço de um direito à informação, 
que é um direito fundamental do cida-
dão”, conclui. Para ler a entrevista com-
pleta, acesse o link através da internet: 
http://zip.net/bnkZ5s  
(Com informações do ConJur)

Para ex-presidente da Amaerj, é papel dos tribunais divulgar informações que facilitem a vida dos jurisdicionados
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TJ-RJ

Tribunal do Rio empossa novos desembargadores
Presidente da Amaerj prestigiou cerimônias de posse

Duas solenidades marcaram 
os meses de setembro e ou-
tubro no Tribunal de Justi-

ça do Rio, ambas realizadas no Ór-
gão Especial da Corte fluminense. 
As cerimônias solenes foram pres-
tigiadas pelo presidente da Amaerj, 
Cláudio dell´Orto.

No dia 7 de outubro, o juiz titular 
da 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca, 
Augusto Alves Moreira Júnior, to-
mou posse como novo desembarga-
dor do Tribunal. O magistrado foi 
eleito com 20 votos, por merecimen-
to, para a vaga aberta com a aposen-
tadoria da desembargadora Fatima 
Maria Clemente.

Em 16 de setembro, o Tribunal deu 
posse aos desembargadores Peterson 
Barroso Simão e Lúcio Durante, que 
foram promovidos pelos critérios de 
antiguidade e merecimento, respec-
tivamente. 

Em 16 de setembro, o TJ-RJ realizou 
a cerimônia de promoção e remoção de 
52 juízes, pelos critérios de antiguidade 
e merecimento. Foram promovidos 
os juízes: Marcus Vinicius Miranda 
Gonçalves, Alfredo José Marinho 
Neto, Juliana Grillo El-Jaick, Tania 
Paim Caldas de Abreu, Amalia Regina 
Pinto, Ana Carolina Villaboim da 
Costa Leite, Marcio Olmo Cardoso, 
Thiago Holanda Mascarenhas, Ana 
Beatriz Mendes Estrella, João Felipe 
Nunes Ferreira Mourão, Luis Claudio 
Rocha Rodrigues, Sergio Luiz Ribeiro 
de Souza, Flavia de Azevedo Faria 
Resende Chagas, Ana Paula Azevedo 
Gomes, Georgia Vasconcellos da Cruz, 
Raquel de Andrade Teixeira Cardoso, 
Denise de Araujo Capiberibe, Vanessa 
de Oliveira Cavalieri Felix.

Foram removidos os juízes: Mariana 
Mazza Vaccari Machado Manfreatti, 
Paula de Menezes Caldas, Monique 
Abreu da David, Karla da Silva Barroso 
Velloso, Tiago Fernandes de Barros, 
Juliana Lamar Pereira Simão, Raphaela 
de Almeida Silva, Ingrid Carvalho de 

Promoção e remoção

Vasconcellos, Carlos Eduardo Iglesias 
Diniz, Cristina Alcântara Quinto, 
Christiane Jannuzzi Magdalena, Luiz 
Alberto Barbosa da Silva, Sabrina 
Campelo Barbosa Valmont, Luciana 
Estiges Toledo, Rafael Rezende das 
Chagas, Alberto Republicano de 
Macedo Junior, Vitor Moreira Lima, 
Ana Carolina Fucks Anderson Palheiro, 
Viviane Tovar de Mattos Brandão, 
Rafaella Ávila de Souza Tuffy Felippe, 
Juliana Leal de Melo, André Luiz 
Nicolitt, Marcio Alexandre Pacheco da 
Silva, Maria Aparecida Silveira de Abreu, 
Marcos Augusto Ramos Peixoto, Simone 
Cavalieri Frota, Paulo Luciano de Souza 
Teixeira, Maria Aparecida da Costa 
Barros, Marcela Assad Caram, Fernanda 
Galiza do Amaral, Carlos Alfredo Flores 
da Cunha, Rosana Navega Chagas, 
Mario Henrique Mazza e Leonardo 
Grandmasson Ferreira Chaves.

Também no dia 7 de outubro, a 
presidente do TJ-RJ, desembargadora 
Leila Mariano, empossou cinco juízes 
que permutaram entre si a titularidade 
das serventias que até então ocupavam. 

Foram empossados os juízes André Felipe 
Veras de Oliveira, Flávia de Azevedo Faria 
de Resende Chagas, Tânia Paim Caldas 
de Abreu, Daniel Vianna Viegas e Paulo 
Luciano de Souza Teixeira. A presidente 
também deu posse, por merecimento e 
antiguidade, a 21 juízes que irão atuar na 
1ª Região Judiciária. 

Foram promovidos os seguintes juízes: 
Anna Karina Guimarães Francisconi, 
Bruno Monteiro Ruliére, Catarina 
Cinelli Vocos Camargo, Claudia Leonor 
Jourdan Gomes Bobsin, Daniella Valle 
Huguenin, Fabio Lopes Cerqueira, 
Fabrício Pinheiro da Silva Freire, Kathy 
Byron Alves dos Santos, Laíne Tavares 
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 Casanova de Oliveira e 
Castro, Soraya Pina Bastos, Thiago 
Chaves Seixas, Viviane Ramos de Faria 
e Willliam Satoshi Yamakawa.
(Com informações do TJ-RJ)

Renato Sertã, Cláudio dell’Orto e Eduardo Oberg prestigiam posse de Augusto Alves

Luís H
enrique | TJ-R

J

Novos desembargadores Peterson Barroso e Lúcio Durante são empossados

Luís H
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temático, com pratos típicos das culinárias 
italiana, japonesa, árabe e espanhola.

Os convites custam R$ 250,00 até 
14 de novembro e R$ 350,00 após essa 
data. Cada associado poderá adquirir 
dois convites. Os ingressos devem ser 
comprados com a gerente administra-
tiva da Amaerj, Kátia Cavalcanti, di-
retamente na sede da Associação. Não 
haverá reserva. Para mais informações, 
ligue 3133-4167 ou 2533-1345.

EVENTOS

Amaerj promove homenagens em Festa de Aniversariantes do Trimestre 
Aniversariantes e aposentados dos meses de julho, agosto e setembro foram o centro de atenções do evento

A Amaerj realizou, em 30 de 
setembro, a tradicional Festa 
de Aniversariantes do Tri-

mestre. O evento foi inspirado no 
início da primavera e homenageou os 

Associação presenteou os aniversariantes com capas para iPad personalizadas

Flavia R
odrigues | A

m
aerj

EVENTOS

á está aberto o período de vendas de 
convites para a Festa de Final de Ano 
da Amaerj. Neste ano, duas grandes 

atrações irão animar a confraternização: a 
cantora Preta Gil e o DJ Cappelli. O evento, 
que  acontecerá em 7 de dezembro, às 22h, 
no Centro Cultural Ação da Cidadania, 
terá como tema central a “Volta ao mun-
do” e contará com decoração especial, em 
homenagem a diversos países. Além da boa 
música, a festa ainda servirá um grande bufê 

Preta Gil e DJ Cappeli são as atrações da Festa de Final de Ano da Amaerj
Com temática especial, evento homenageará  diversos países com decoração e bufê especiais

Festividade da Associação contará com show da 
cantora Preta Gil

D
ivulgação

9

magistrados que aniversariaram nos 
meses de julho, agosto e setembro. 
Na ocasião, também foi prestada uma 
homenagem aos magistrados que se 
aposentaram no período. Em clima 

descontraído, os associados canta-
ram parabéns com um bolo temático 
da estação. Durante o evento foram 
sorteadas capas para iPad, personali-
zadas com a logo da Associação.

Data: 7 de dezembro
Horário: 22h
Local: Centro Cultural Ação da Cidadania
Endereço: Av. Barão de Tefé, 75, Saúde, Rio de Janeiro - RJ

Convites: R$250 (limite de 2 convites por magistrado) até 14 de novembro. 
Após essa data, os convites estarão disponíveis até o dia 4 de dezembro, no  
valor de R$350.
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SEDE PRAIANA

Comemoração do Dia das Crianças lota Sede Praiana da Amaerj
Evento teve decoração com personagens da Turma da Mônica e promoveu diversas atividades para crianças e adultos

A Sede Praiana da Amaerj, em São Pe-
dro da Aldeia, realizou uma grande festa, 
em 12 de outubro, para comemorar o 
Dia das Crianças. O evento foi um suces-
so e teve lotação máxima dos 26 quartos 
disponíveis. No total, cerca de 70 pessoas 
estiveram presentes, entre associados e 
familiares que se hospedaram na sede e 
magistrados que ficaram em casas e apar-
tamentos da Região dos Lagos.

Para garantir a diversão da criançada, a 
sede preparou uma decoração especial para 
os pequenos. O espaço foi enfeitado com 

painéis de desenhos animados, que traziam 
ilustrações de personagens infantis da Tur-
ma da Mônica, com o Cebolinha, Cascão e 
Magali, além de balões coloridos.

O evento contou com programação 
infantil e vespertina para os adultos. A 
animação da criançada foi comandada 
por quatro recreadores, que realizaram 
diversos jogos, brincadeiras e gincanas 
com distribuição de brindes. Para tornar 
o momento ainda mais especial, os ani-
madores se fantasiaram dos personagens 
da Turma da Mônica e tiraram diversas 

fotos com as crianças. No fim do dia, 
todos cantaram parabéns para os peque-
nos, com um bolo temático e uma mesa 
repleta de docinhos. Os adolescentes se 
divertiram bastante no salão de jogos e na 
quadra poliesportiva, com futebol e brin-
cadeiras variadas feitas pelos recreadores.

Os adultos, além de participarem da 
recreação, degustaram durante todo 
o dia de chopp e cervejas diversas. Na 
ocasião também foram oferecidos pra-
tos da culinária alemã. A noite foi em-
balada por música ao vivo.

Personagens da Turma da Mônica foram tema da festa, que contou com música ao vivo para os adultos
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Duração razoável do processo” 
foi o tema da palestra proferida, em 
30 de setembro, pelo ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) Luiz 
Fux para os juízes que participam do 
Curso de Aperfeiçoamento de Magis-

“

TJ-RJ

Ministro Luiz Fux profere palestra para juízes do TJ do Rio 
Magistrado traçou um paralelo entre o tempo de duração dos processos no Brasil e em outros países

trados da Escola da Magistratura do 
Estado do Rio de Janeiro (Emerj). 

A abertura do evento ficou a cargo 
do diretor-geral da escola, o desem-
bargador do TJ-RJ, Sergio de Souza 
Verani, que agradeceu a presença do 

ministro, o qual já integrou os qua-
dros do Judiciário fluminense.

Em sua palestra, o magistrado tra-
çou um paralelo entre o tempo de du-
ração dos processos em outros países, 
como Itália e Estados Unidos, com o 
do Brasil e citou os três obstáculos à 
celeridade que ocorrem na Justiça bra-
sileira: “A prodigalidade recursal, o 
excesso de formalidade e a litigiosida-
de desenfreada dificultam o alcance da 
almejada duração razoável do proces-
so. O número de ações que correm nos 
tribunais superiores no Brasil é quase 
dez vezes maior do que o número de 
processos nos tribunais equivalentes 
de outros países”, comparou Fux.
(Com informações da Assessoria de Imprensa 
do TJ-RJ)

Durante a palestra, foram discutidos as causas da lentidão do sistema processual brasileiro
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CONVÊNIO

Aliança Francesa Niterói: associados têm desconto em cursos para crianças, adolescentes e adultos

A parceria da Amaerj com a escola de idiomas da Aliança Francesa, em Niterói, oferece aos associados descontos 
especiais em cursos de francês para crianças, adolescentes e adultos. Com métodos participativos, lúdicos e audiovisuais, o 
curso possui ambiente familiar e caloroso. Para obter o desconto é necessário apresentar a carteira do associado. Para mais 
informações acesse o site www.afniteroi.com.br ou ligue para (21) 2610 – 3966. A Aliança Francesa de Niterói fica na Rua 
Lopes Trovão, nº52/ 2º andar, no bairro de Icaraí.

SEDE CAMPESTRE

Sede Campestre da Amaerj promove confraternizações de magistrados em outubro
Dia das Crianças e almoço de boas-vindas aos novos juízes do TJ-RJ reuniu associados no local

Em 12 de outubro, durante sá-
bado ensolarado, cerca de 130 
pessoas participaram da festa 

de comemoração do Dia das Crian-
ças da Sede Campestre da Amaerj, 
em Vargem Grande. O evento, que 
contou com diversas atrações, tam-
bém foi animado por um DJ tocando 
hits de sucesso da música infantil. O 
presidente da Associação, Cláudio 
dell´Orto, esteve presente na celebra-
ção. Para tornar o dia ainda mais es-
pecial, os pequenos foram surpreendi-
dos pela performance de um animador 
vestido de palhaço, que fez a alegria da 
festa. As crianças ainda participaram 
de brincadeiras promovidas por três 

recreadores e aproveitaram os diversos 
brinquedos disponibilizados pela sede 
especialmente para a ocasião, que teve 
uma piscina de bola, um pula-pula, 
videogame, mesa de Air Game, entre 
outros. No dia foi servido um almoço 
elaborado pela chef Cristina, que foi 
muito elogiado por todos. A alegria 
da criançada ficou completa com uma 
mesa repleta de doces e gostosuras.

Novos juízes do TJ-RJ
Também no dia 20 de outubro, a 

Sede ofereceu um almoço de boas-vin-
das para os novos juízes aprovados no 
44º concurso do Tribunal de Justiça do 
Rio.  O presidente Cláudio dell´Orto  

e o 2º vice da Associação, juiz Paulo 
Mello Feijó, prestigiaram o encontro. 
Os magistrados aproveitaram o dia de 
sol na piscina e saborearam durante 
o almoço as diversas opções de car-
nes, saladas e guarnições oferecidos 
no buffet. Após a refeição principal 
foram servidas variadas sobremesas, 
com opções de frutas e doces.   Na 
ocasião, a diretora do Departamento 
Social da Amaerj, juíza Denise Nicoll, 
saudou os novos magistrados com um 
brinde, desejando sucesso nessa nova 
etapa.  Os novos juízes foram empos-
sados em junho e participaram, em 03 
de outubro, do Curso de Formação de 
Magistrados da Emerj.

Em clima descontraído, novos juízes foram recepcionados na Sede 
Campestre da Associação
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Diversos brinquedos fizeram a alegria da criançada durante sábado de sol
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FLUXO FINANCEIRO

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

Demonstrativo da AMAERJ Julho Agosto Setembro

Saldo Abertura ( C/C + Aplicações ) 999.047,90 960.488,28 1.018.109,65

Receitas da AMAERJ
Mensalidades de Associados / Dependentes 273.810,81            273.610,80            273.210,80            
Taxa Administrativa Golden Cross 14.405,45              44.281,37              11.429,45              
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos 4.207,66                17.573,14              1.300,15                
Subvenções Diversas 53.436,26              2.812,00                45.000,00              
Reserva Colônia / Campestre 7.289,11                11.333,04              22.277,08              
Receitas Financeiras / Rendimentos 397,56                  441,53                  512,97                  
Recebimento do Seguro de Vida 87.907,94              87.907,94              87.366,65              
Recebimento de Empréstimos dos Associados 71.077,49              68.040,33              68.646,17              
Receb. Do Plano 3G VIVO 8.239,43                8.105,12                7.968,95                
Venda de Patrimônio -                        -                        -                        
Conta de terceiros 7.980,71                68.948,91              7.972,19                
Total de Receitas 528.752,42            583.054,18            525.684,41            

Despesas da AMAERJ
Salários 60.427,72              53.035,48              61.142,25              
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp) 23.743,46              20.519,18              23.246,26              
Encargos (inss, fgts, pis ) 34.153,05              30.844,27              35.659,13              
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio) 22.154,92              18.089,54              16.261,08              
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ 63.799,98              82.788,91              73.377,25              
Eventos / Encontros / Confraternizações 111.202,35            66.409,26              23.336,84              
Boletins, Jornais, Revista e Correios 3.384,32                6.795,54                935,67                  
Material de Escritório / Uso e Consumo 6.421,93                5.662,44                2.234,88                
Manutenção e Conservação Bens 727,79                  524,48                  -                        
Despesas Bancárias 616,44                  708,00                  648,00                  
Despesas com Regionais e Subseções 13.097,40              12.779,85              18.594,08              
Despesas Extraordinárias 46.672,70              56.481,24              35.417,95              
Investimentos / Imobilizações 1.283,64                -                        -                        
Impostos Diversos 1.477,61                3.151,10                4.439,33                
Plano 3G VIVO 7.758,58                3.059,49                4.850,20                
Repasse Seguro de Vida Magistrados 89.193,77              87.005,12              77.134,60              
Repasse dos Empréstimos dos Associados 74.750,72              71.133,25              68.094,23              
Repasse para conta de terceiros 6.445,66                6.445,66                66.859,38              
Total de Despesas 567.312,04            525.432,81            512.231,13            

Saldo Final ( C/C + Aplicações ) 960.488,28 1.018.109,65 1.031.562,93
Valores em Depósito para Repasse a terceiros 351.643,15 409.439,88 348.391,54
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ 608.845,13 608.669,77 683.171,39

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura ( Aplicações ) 652.084,46 661.551,68 671.229,14
Mensalidades "FAIM" 6.445,66                6.445,66                6.123,38                
Despesas / Consultoria -                        -                        -                        
Receitas Financeiras / Rendimentos 3.021,56                3.231,80                3.895,59                

Saldo Final ( Aplicações ) 661.551,68 671.229,14 681.248,11

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura ( C/C ) 4.706,41 5.029,25 5.830,02
Mensalidades Desportos 866,17                  866,17                  866,17                  
Despesas 489,33                  -                        -                        
Despesa Bancária 54,00                    65,40                    54,00                    

Saldo Final ( C/C ) 5.029,25 5.830,02 6.642,19

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

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

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


