
Os novos diretores da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro tomaram 
posse em 31 de janeiro, no plenário do Órgão Especial. A cerimônia reuniu representantes 
do Judiciário, do Legislativo, do Executivo e de associações de classe. O novo presidente, 
Rossidélio Lopes, quer resgatar a valorização da carreira de juiz.

A Amaerj recebeu, em 6 de fevereiro, 
a visita de diretores da Cooperativa de 
Crédito dos Magistrados do Estado 
do Rio de Janeiro (Magicred-RJ). No 
encontro, os magistrados conversaram 
sobre possíveis parcerias entre as duas 
instituições.

Reunidos no tradicional almoço dos magistrados aposentados, realizado em 05 de 
fevereiro, membros do Judiciário fluminense reivindicaram mudanças no repasse de 
benefícios aos magistrados ativos e inativos. Durante o encontro foram sugeridas 
mudanças envolvendo o Tribunal de Justiça do Rio e o governo do Estado. 

O Adicional por Tempo de Serviço e a 
Lei Orgânica da Magistratura Nacio-
nal pautaram as reuniões da AMB com 
o ministro Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), e as 
Associações estaduais. Também ficou 
decidido que será postulada a alteração 
do regimento interno dos tribunais pelas 
eleições diretas no Judiciário.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
de Janeiro divulgou em seu site a lista 
de antiguidade dos magistrados elei-
torais. A medida atende às reivindica-
ções da classe e traz mais transparên-
cia para processo de designação nos 
rodízios eleitorais. 

AÇÃO AMAERJ
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Cláudio dell’Orto, Leila Mariano, Rossidélio Lopes e Lúcia Léa na cerimônia de posse da Associação

Membros da diretoria da Amaerj participaram da confraternização dos magistrados aposentados
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Amaerj tem nova Diretoria Executiva e Conselho

Diferença no repasse de benefícios para magistrados 
ativos e inativos é tema de encontro de aposentados

Associação se reúne com 
diretores da Magicred por 
parcerias

TRE-RJ disponibiliza lista de 
antiguidade

ATS e Loman são discutidos 
com ministro e Associações



A
m

a
erj N

o
tícia

s . Fevereiro
 d

e 2
0

1
4

         2

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
assessoria@amaerj.org.br
www.amaerj.org.br

Editor: Diego Carvalho (MTB 34231)
Redação: Flávia Rodrigues (MTB 34942)

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: 
Edigráfica

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

Amaerj e TJ-RJ prestam homenagem ao desembargador Nascimento Póvoas
1º vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio recebeu honrarias em sua despedida do Judiciário

Magistrados, familiares e amigos do magistrado prestigiaram a homenagem, realizada no Salão Nobre
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TJ-RJ

Em encontro com a OAB/RJ, a 
desembargadora Leila Maria-
no, presidente do TJ-RJ, reco-

nheceu o déficit de juízes no Estado e 
anunciou um planejamento que pre-
tende garantir que nenhuma comarca 
fluminense fique sem magistrado. O 
Tribunal se comprometeu a pré-deter-
minar os dias em que os juízes ficarão 
em cada comarca, o que possibilitará 
ter um juiz em dias pré-fixados.

Juízes farão rodízio nas comarcas após a decisão do Tribunal de Justiça
Medida busca solucionar falta de magistrados em algumas Varas do Estado

O presidente da OAB/RJ, Felipe San-
ta Cruz, comemorou e disse considerar a 
medida paliativa frente ao déficit de juí-
zes. “Não adianta termos uma comarca 
em um prédio bonito, de mármore, sem 
juiz dentro. É um desperdício. Temos 
belíssimos fóruns no interior do Estado 
que não têm juízes. Cerca de 90% da 
tensão do Poder Judiciário seria dimi-
nuída imediatamente se os números de 
juizados e juízes fossem dobrados. Re-

conhecemos que o Tribunal de Justiça 
do Rio é melhor se comparado com ou-
tros Estados, mas precisamos melhorar 
mais a primeira instância”, ressaltou.

A ausência de juízes preocupa o órgão 
que aponta um movimento ocorrido em 
pequenos municípios também como vi-
lão. A OAB/RJ está realizando o levan-
tamento da quantidade exata no déficit 
de juízes e estima algo em torno de 300. 
(Com informações do Jornal O Fluminense)

Dezenas de pessoas participa-
ram, em 13 de janeiro, no 
Salão Nobre do TJ-RJ, da ho-

menagem prestada ao desembargador 
Nascimento Antonio Póvoas Vaz, 1º 
vice-presidente do Tribunal, pelo in-

gresso na aposentadoria. Para a desem-
bargadora Leila Mariano, o magistrado 
contribuiu bastante. “Nascimento foi 
parceiro muito grande da administra-
ção. Tivemos muita satisfação na convi-
vência com o desembargador”, elogiou.

O então presidente da Amaerj, Cláu-
dio dell’Orto, em nome da Associação, 
entregou uma medalha ao magistrado 
em reconhecimento aos relevantes servi-
ços prestados ao Judiciário fluminense.

Agradecendo as homenagens, o de-
sembargador Nascimento Póvoas in-
dicou o dia da despedida como o des-
taque da sua trajetória profissional. 
“Agradeço as manifestações de cari-
nho, respeito e consideração e espero 
poder corresponder a essa expectativa. 
Só posso agradecer à minha família, 
que foi a mais prejudicada, teve que ser 
privada da minha presença em razão 
das obrigações profissionais”, disse.

Na sessão do Órgão Especial, o ma-
gistrado também recebeu a Medalha de 
Honra da Magistratura Fluminense. A 
comenda é entregue como um reconheci-
mento da dedicação à Justiça fluminense.
 (Com informações do TJ-RJ)
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ENQUETES

Durante o primeiro bimestre 
deste ano a Amaerj quis saber 
a opinião dos associados sobre 

três assuntos. O primeiro foi o uso fa-
cultativo de terno e gravata durante o 
verão. De um total de 90 votos no site 

Associados opinam sobre rolezinhos, terno e gravata durante o verão e lista de 
antiguidades para rodízio eleitoral
Enquetes no site da Associação buscaram saber a opinião dos magistrados sobre temas atuais 

da Associação, 56% concordam com a 
proposta, enquanto 44% discordam do 
uso facultativo das vestimentas.

Em seguida, a Amaerj perguntou se o 
Poder Judiciário pode proibir os denomi-
nados “rolezinhos”. De um total de 108 

votos, 73% acreditam que a proibição é vá-
lida, enquanto 27% são contra. Em outra 
enquete, a maioria absoluta afirmou que 
é a favor da divulgação prévia da lista de 
antiguidades para rodízio eleitoral (97%) 
– medida que foi tomada pelo TRE-RJ.

O presidente da Amaerj, Ros-
sidélio Lopes, recebeu, em 
6 de fevereiro, a visita de 

diretores da Cooperativa de Crédito 
dos Magistrados do Estado do Rio de 
Janeiro (Magicred-RJ). No encontro, 
os magistrados conversaram sobre 
possíveis parcerias entre as duas ins-
tituições, visando uma aproximação 
benéfica para todos os associados. 
Participaram da reunião, os desem-
bargadores Darcy Lizardo de Lima, 
Oscar Martins Silvares Filho, Rogério 
Oliveira, Carlos Eduardo Moreira da 

Magistrados João Damasceno, Rossidélio Lopes, Oscar Martins, Carlos Eduardo, Rogério Oliveira, Darcy Lizardo e Antonio Esteves
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Associação discute parcerias com Cooperativa de Crédito dos Magistrados
Diretores da Amaerj e da Magicred-RJ se reuniram na sede central 

AÇÃO AMAERJ

Silva, Antonio Carlos Esteves Torres 
e o juiz João Batista Damasceno.

A Magicredi é uma sociedade coope-
rativa, que tem como objetivo o desen-
volvimento de programas de poupança 
e de uso adequado do crédito, pratican-
do todas as operações ativas, passivas e 
acessórias próprias de cooperativas de 
crédito. Também proporciona, através 
da mutualidade, assistência financeira 
aos associados.

“O que até o momento foi alcança-
do nos traz a certeza de que a entidade, 
se todos os colegas da magistratura a 

apoiarem, experimentará significativo 
engrandecimento econômico-financei-
ro, que redundará em largos benefícios 
à classe. Em todo esse tempo de existên-
cia, a cooperativa nunca deixou de aten-
der nenhuma solicitação de empréstimo 
ou financiamento e nunca tivemos pre-
juízo”, ressalta o presidente da Magicre-
di, Darcy Lizardo.

Atualmente, a Magicredi tem um 
posto de atendimento no 5º andar do 
TJ-RJ, de 10h às 17h. A sede da institui-
ção fica na Av. Erasmo Braga, 227, sala 
809. Telefones 2531-8998 e 2531-8539. 
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TJ-RJ

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

alterações nas regras para a abertura de 
edital, concorrência e julgamento dos 
pedidos de remoção e de promoção de 
magistrados. O atual texto da Resolução 
TJ/OE/RJ nº 40/2013, alterada pela 
Resolução TJ/OE nº 01/2014, foi 
publicado, em 23 de janeiro, no Diário 
da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 
de Janeiro — DJERJ.

Conforme a legislação, os editais para 
promoções e remoções deverão ser aber-
tos na ordem em que se vagarem os car-
gos de juiz de direito e desembargador, 
devendo ser respeitada a alternância 
entre merecimento e antiguidade a par-

Órgão Especial publica novo texto de resolução sobre promoção e 
remoção de magistrados
Editais seguirão a vacância dos cargos de juiz de direito e desembargador 

tir da última vaga provida. Os cargos 
criados e os que se vagarem terão que ser 
oferecidos uma vez para remoção antes 
de serem oferecidos para promoção.

Para concorrer à promoção ou remo-
ção, o magistrado deve integrar o primei-
ro quinto na entrância, exceto quando 
não houver concorrentes, hipótese em 
que serão observados os quintos sucessí-
veis; não ter qualquer processo concluso 
há mais de trinta dias injustificadamen-
te; possuir o número necessário de horas 
no curso de aperfeiçoamento; ter in-
terstício de dois anos na entrância e um 
ano no mesmo cargo de juiz titular ou 
regional, na sua última movimentação, 
havendo exceção; além de ter que resi-
dir na comarca em que é titular, exceto 

se houver autorização do Órgão Especial 
para residência em outra localidade.

No caso dos desembargadores, haven-
do vacância no cargo, os interessados 
em remoção deverão solicitá-la à admi-
nistração no prazo de cinco dias a con-
tar da publicação do edital. Após esse 
período, a vaga será oferecida em edital 
de promoção. A remoção de desembar-
gador poderá ser deferida pela Presidên-
cia, com aprovação do Órgão Especial, 
sendo observada a ordem de antiguida-
de. De acordo com a resolução, não será 
conhecido o pedido de remoção ou per-
muta no caso em que a mudança invia-
bilizar o funcionamento da câmara de 
origem do requerente.
(Com informações do TJ-RJ)

CURTAS

A presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Rio, desembargadora   
Leila Mariano, instituiu o 

Grupo de Trabalho Interinstitucional 
para Avaliação e Aprimoramento dos 
Juizados Especiais Cíveis (GT-JEC). 
A finalidade do grupo é discutir as 

TJ-RJ institui grupo de trabalho para avaliação e aprimoramento dos Juizados 
Especiais Cíveis

sugestões contidas no Relatório de 
Avaliação da Pesquisa dos Juizados 
Especiais Cíveis da Comissão dos Jui-
zados Especiais da OAB-RJ e propor 
soluções para otimizar a rotina dessas 
unidades. A medida está prevista no 
Ato Executivo nº 335/2014, publica-

do, em 3 de fevereiro, do Diário da 
Justiça Eletrônico. A presidente do 
GT-JEC será a desembargadora Ana 
Maria Pereira de Oliveira, presidente 
do Conselho Deliberativo e Fiscal da 
Amaerj. 
(Com informações do TJ-RJ)

A Câmara dos Deputados analisa 
o Projeto de Lei 5826/13, de 
autoria do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), que modifica diversas 
normas de funcionamento dos juizados 
especiais cíveis e criminais, para con-
ferir mais agilidade para os processos 
nesses órgãos. O projeto altera a Lei 
10.259/01, que trata desses juizados.

Conforme justificativa apresentada pelo 

LEGISLATIVO

Proposta altera normas de funcionamento dos juizados especiais cíveis e criminais
Mudança inclui retirada do julgamento de causas para a concessão de medidas cautelares 

STJ, a grande maioria dos usuários dos jui-
zados especiais federais são pessoas de baixa 
renda, educação limitada e faixa etária ele-
vada. Prevalecem, entre as questões ajuiza-
das, a concessão ou a revisão de benefícios 
previdenciários, até o valor de 60 salários 
mínimos. “Porém, questões de natureza 
exclusivamente processual têm contribuído 
para o atraso no andamento processual dos 
juizados especiais”, ressalta o STJ.

Entre as medidas propostas, está a reti-
rada da competência do juizado especial 
cível de julgar causas para a concessão de 
medidas cautelares. Porém, o juiz poderá 
deferir antecipação de tutela no curso do 
processo. O projeto será analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ) e pelo Plenário.
(Com informações da Agência Câmara de 
Notícias)
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TJ-RJ

O juiz Rossidélio Lopes, presi-
dente da Amaerj, esteve reuni-
do, nos dias 16 e 23 de janeiro, 

respectivamente, com o corregedor geral 
de Justiça do Rio de Janeiro, desembarga-
dor Valmir de Oliveira Silva, e a presiden-
te do Tribunal de Justiça, desembargado-
ra Leila Mariano. Os encontros tiveram 

AÇÃO AMAERJ
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Presidente da Amaerj se encontra com presidente do TJ-RJ e corregedor
Rossidélio Lopes discutiu parcerias em projetos das instituições

como objetivo estreitar as relações entre a 
Corregedoria, o Tribunal e a Associação.

Na Corregedoria, Rossidélio expôs a 
vontade de trabalhar em parceria na re-
alização de diversos projetos sociais e es-
tabeleceu metas para uma eficiente pres-
tação jurisdicional. O corregedor foi re-
ceptivo à ideia, e se mostrou favorável à 

parceria entre as instituições. Também 
estiveram presentes no encontro os juí-
zes auxiliares da CGJ, Paulo Jangutta e 
Rafael Estrela.

Na reunião com a desembargadora 
Leila, o presidente da Amaerj também 
demonstrou interesse em participar ativa-
mente dos projetos da Corte fluminense.

Rafael Estrella, Valmir de Oliveira, Rossidélio Lopes e Paulo Jangutta

Em um verão de temperaturas que 
ultrapassam os 40 graus, o juiz 
João Batista Damasceno, titular 

da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da 
capital, adotou a campanha de advogados 
do Rio e, em janeiro, pôs fim à exigência 
do uso da tradicional dupla terno e 
gravata dentro da casa. Pesou na decisão a 
saúde dos profissionais, obrigados a usar 
a vestimenta sob pena de reprimenda de 
muitos magistrados ritualistas. 

TJ-RJ libera uso de paletó e gravata durante o verão
Juízes, Presidência e Corregedoria puseram fim à exigência

“Nada justifica o uso de roupas tão 
pesadas no âmbito do Poder Judiciá-
rio. A saúde é um direito de todos e 
isso deve ser preservado. O traje não 
atrapalha o funcionamento da Justi-
ça” disse Damasceno. Em Mangara-
tiba, o juiz Marcelo Borges Barbosa 
fez o mesmo na única Vara da cidade 
e os advogados não têm mais de ficar 
empapados de suor ao se deslocarem 
até o fórum. 

A presidente do Tribunal de Justiça 
do Rio, desembargadora Leila Mariano, 
e o corregedor-geral da Justiça, desem-
bargador Valmir de Oliveira Silva, tam-
bém liberaram os advogados da obri-
gatoriedade do uso de paletó e gravata 
na primeira instância para despachar e 
transitar nas dependências dos fóruns 
de todo o Estado. A medida está vigente 
até 21 de março.
(Com informações do jornal O Globo) 
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AMB

A Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional (Loman) e o Adi-
cional por Tempo de Serviço 

(ATS) pautaram a reunião do presiden-
te da AMB, João Ricardo Costa, e do 
diretor-tesoureiro da Associação, Ema-
nuel Bonfim, com o ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF). O encontro ocorreu, em 
29 de janeiro, no gabinete do ministro. 
“Foi uma visita de cortesia, o primeiro 
encontro após a minha posse. Tratamos 
diretamente da necessidade da imple-
mentação da carreira por meio do ATS e 
de trabalharmos em conjunto em relação 
à Loman. A reunião foi muito produtiva”, 
afirmou o presidente da AMB. 

O assunto já havia sido tema do 
encontro de João Ricardo com o pre-
sidente da Associação Nacional dos 

Loman e ATS são temas de encontros da AMB com ministro Lewandowski e 
Associações
Magistrados definiram estratégias para trabalho conjunto em prol dos pleitos da classe

A
scom

 da A
M
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Ministro Ricardo Lewandowski recebeu diretores da AMB em seu gabinete

Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), Paulo Schmidt, em 22 
de janeiro. Na ocasião, os magistrados 
articularam pautas comuns para defesa 
do pleito da classe.

Posteriormente, durante a segun-
da reunião do Conselho Executivo da 
nova administração da AMB, realizada 
a 04 de fevereiro, em Porto Alegre, o 
ATS, assim como outras reinvidica-
ções da magistratura nacional, foram 
debatidos. Entre outros tópicos abor-
dados, foram discutidas a definição de 
estratégias para  aprovação das PECS 
que tratam da isenção de contribuição 
previdenciária para aposentados; as 
eleições diretas nos Tribunais, além da 
proposta de introdução na Resolução 
71 do CNJ - que impede o acesso à Jus-
tiça nos plantões forenses. O vice-pre-

sidente da AMB, juiz Paulo Feijó, ma-
nifestou-se pela imediata necessidade 
de recomposição do valor do subsídio 
e de valorização do tempo de serviço. 
No encontro, foi aprovada a adesão ao 
substitutivo de Anamatra e Ajufe sobre 
a valorização do tempo de magistratu-
ra, na PEC 63/2013. Será realizado um 
estudo sobre o impacto financeiro para 
demonstrar a viabilidade da pretensão.

Ficou decidido que será replicada, em 
todos os Tribunais brasileiros, a iniciati-
va da Amaerj de postular a alteração do 
regimento interno. Foi salientado ainda 
que o TRT-4 adotou um posicionamen-
to que estendeu a todos os magistrados 
a consulta sobre a formação das mesas 
diretoras dos Tribunais. A medida foi 
aprovada por unanimidade.
(Com informações da AMB)

Os juízes titulares ou em exercício 
nas varas criminais com competência 
do Tribunal do Júri deverão adotar 
providências para que sejam realizadas 
sessões de júri no período de 17 a 21 

Juízes devem adotar providências para realização de sessões na Semana Nacional do 
Tribunal do Júri

de março, quando irá ocorrer a Semana 
Nacional do Tribunal do Júri. O objetivo 
da iniciativa é efetuar sessões plenárias 
no Tribunal do Júri, no período, em 
todas as unidades judiciárias do estado. 

O aviso é dirigido ainda a membros 
do Ministério Público, da Defensoria 
Pública, serventuários, advogados, 
partes e usuários em geral.
(Com informações do TJ-RJ)

CURTAS



A
m

a
erj N

o
tícia

s . Fevereiro
 d

e 2
0

1
4

         7

JUSTIÇA ELEITORAL
A
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Novo membro efetivo do TRE, Flávio Willeman, ao lado do presidente do TRE

á está disponível no site do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro 
(TRE-RJ) a lista de antiguidade dos 

magistrados eleitorais. De acordo com o 
corregedor regional eleitoral do Estado, 
juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, a 
medida atende às reivindicações da clas-
se. “Esperamos ter atendido a um plei-
to antigo dos magistrados, no sentido 
de ser dada transparência à questão da 
antiguidade dos magistrados na Justiça 
Eleitoral”, declarou Alexandre.

A medida ainda está passando por 

TRE-RJ divulga lista de antiguidade de magistrados eleitorais
Objetivo é trazer mais transparência para processo de designação nos rodízios eleitorais

ajustes e segundo Alexandre Mesquita, 
se trata de uma informação inicial, uma 
vez que há um convênio firmado entre o 
TRE-RJ e o TJ-RJ, no sentido de ambos 
os tribunais liberarem o acesso de diver-
sas informações um para o outro. “Esta-
mos providenciando para que tal lista-
gem possa ser, num futuro breve, atua-
lizada instantaneamente. No momento, 
as atualizações são feitas pelos nossos 
servidores com as informações disponi-
bilizadas pelo TJ-RJ, mediante consulta 
telefônica ou por email”, explicou o juiz. 

Para acessar a lista de antiguidade, aces-
se a página do TRE-RJ (www.tre-rj.jus.
br), clique no item “institucional” e em 
seguida aparecerá o subitem “Antigui-
dade dos juízes”.

Em fevereiro, a Amaerj realizou en-
quete para saber a opinião dos associa-
dos sobre o assunto. De um total de 39 
votos, 97% foram a favor que a lista de 
antiguidades seja disponibilizada antes 
do período de inscrição para o rodízio 
eleitoral, enquanto 3% demonstraram 
ser contra.

O procurador Flávio de Araújo 
Willeman tomou posse, em 05 
de fevereiro, como novo mem-

bro efetivo – classe jurista do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado do Rio de 
Janeiro (TRE-RJ). A solenidade foi rea-
lizada no plenário do Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). Em 
seu discurso de posse, o agora juiz Flávio 
Willeman prometeu desempenhar com 
dedicação suas novas funções.

“Espero atender e cumprir com a mis-
são que esse Tribunal de Justiça me con-

Novo membro do TRE é empossado
Em discurso de posse, procurador Flávio Willeman prometeu desempenho e dedicação

fiou. Estou feliz e honrado por passar a 
integrar a Justiça Eleitoral brasileira e, 
consequentemente, a magistratura”.

Compuseram a mesa da solenidade 
a presidente do TJ-RJ, desembarga-
dora Leila Mariano, o presidente do 
TRE-RJ, desembargador Bernardo 
Garcez, o procurador regional elei-
toral Paulo Roberto Carneiro, a pro-
curadora-geral do Estado, Lúcia Léa 
Tavares, o presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
Jonas Lopes Júnior, e o presidente do 

Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, Thiers Vianna Mon-
tebello.

O procurador Flávio de Araújo Wil-
leman foi um dos três nomes escolhidos 
pelos desembargadores do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o 
cargo de membro efetivo do TRE – clas-
se jurista. A lista tríplice foi encaminhada 
à presidente da República, Dilma Rous-
seff, que confirmou o nome de Flávio 
Willerman para o período de dois anos.
(Com informações do TJ-RJ)

J
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AMAERJ

O resgate da valorização da 
carreira de juiz, este é o 
principal objetivo da nova 

diretoria da Associação dos Magis-
trados do Estado do Rio de Janeiro 
(Amaerj), que tomou posse, em 31 de 
janeiro, no Órgão Especial, em ceri-
mônia que reuniu representantes do 
Judiciário, do Legislativo, do Executi-
vo e de associações de classe. O novo 
presidente Rossidélio Lopes pediu, 
em seu discurso, união da classe em 
prol do fortalecimento da carreira e 
foi ovacionado após defender eleições 
diretas nos tribunais.

“É completamente anacrônica a limi-
tação ao voto direto de todos os juízes 
para a composição dos cargos diretivos 
nos Tribunais de Justiça. Esta situação 
merece revisão imediata. Portanto, é 
essencial a desconcentração de todas 
as decisões no segundo grau de juris-
dição, com maior poder de decisão dos 
juízes de primeiro grau, critérios obje-
tivos de promoção e remoção - sem que 
haja existência de qualquer lista prévia 
de acordos - e sempre privilegiando o 
profissional acima do pessoal. Temos 
consciência de que podemos avançar 
em todas essas questões”, afirmou o 
juiz Rossidélio, que presidirá a Asso-
ciação até 2015.

Segundo o presidente da Amaerj, o 
juiz é o agente político que sustenta 
a segurança da sociedade, ao resolver 
diversos conflitos em todo o territó-
rio nacional. “Todas as carreiras são 
importantes, mas como imaginar uma 

Autonomia, independência, valorização e fortalecimento da magistratura marcam 
discurso de posse do novo presidente da Amaerj
Juiz Rossidélio Lopes defende eleições diretas, retorno do ATS e revisão anual do subsídio

democracia sem juízes dotados de au-
tonomia e independência? Para isso, 
precisamos resgatar a carreira e trazê-la 
para os exatos limites de sua importân-
cia social e política”, disse o magistrado, 
que também evidenciou a importância 
do retorno do Adicional por Tempo de 
Serviço e da revisão anual do subsídio.

Rossidélio declarou que a relação com 
o Tribunal será sempre pautada pela 
lealdade, pela ética e pelo respeito e de-
monstrou interesse em trabalhar junto 
com a AMB, as associações estaduais, os 
juízes da Justiça Federal e da Justiça do 
Trabalho. No fim, o juiz afirmou que a 
Amaerj é a extensão do gabinete do juiz 
e deve ser sempre um local de união e 
comunhão de reivindicações de todos. 
“Fiquem certos de que a nossa luta prin-
cipal é pelo fortalecimento da carreira 
que escolhemos e que temos muito or-
gulho de participar. Juntos e unidos, to-
dos nós magistrados, poderemos vencer 
os obstáculos que se levantam contra a 
carreira”, sendo aplaudido de pé.

Cerimônia reuniu representantes dos 
Três Poderes

Além do novo presidente, com-
puseram a mesa da cerimônia os de-
sembargadores Cláudio dell’Orto, 
ex-presidente da Amaerj; Leila Ma-
riano, presidente do TJ-RJ; João Ri-
cardo, presidente da AMB; Sérgio 
Verani, presidente da Emerj; Edson 
Aguiar, vice-presidente do TRE-RJ; 
Alcides Martins, subprocurador-geral 
da República; Lúcia Léa Guimarães 
Tavares, procuradora geral do Rio de 
Janeiro, representando o governador 
do Rio; e Luciano Oliveira Mattos, 
presidente da Amperj.

O ex-presidente da Amaerj, Cláudio 
dell’Orto, afirmou ter certeza que a 
Associação avançará muito no próxi-
mo biênio. “Confiamos e temos muitas 
expectativas na nova gestão, e é por isso 
que sinto muita alegria de poder trans-
mitir o cargo para um juiz que está no 
front de uma vara cível, gerenciando 
esta atividade da prestação jurisdicio-
nal, em um dos pontos mais difíceis, 
que é exatamente a vara cível no foro 
central da capital do Rio de Janeiro. 
Então, é certamente um momento 
muito importante para a magistratura 
de primeiro grau”, enalteceu.

O presidente da Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros, juiz João Ricar-
do, afirmou que a AMB é parceira da 
Amaerj. “Tenho certeza que a Asso-
ciação do Rio continua em boas mãos 
e permanece com as mesmas bandeiras 
democratizantes que a magistratura 

Luis H
enrique

Presidente Rossidélio Lopes da Fonte: “A Amaerj é a extensão do gabinete do juiz”

Cerimônia de posse da Amaerj foi realizada no plenário do Órgão Especial do TJ-RJ

Luis H
enrique
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vem imbuindo há bastante tempo. Foi 
compromisso da nossa campanha lutar 
pela democratização do Judiciário, e 
agora nós temos a garantia da continu-
ação, através do Rossidélio, nessa luta 
junto com a magistratura nacional”.

Presidente do TJ afirma que 
democratização acontecerá

Em seu discurso, a presidente do 
Tribunal de Justiça, Leila Mariano, 
também abordou as eleições diretas 
no Judiciário. “Acho que o processo 
de democratização não tem volta, isso 
acontecerá. Nós estamos dando os 
passos históricos necessários para que 
isso ocorra. Não se pode ter medo da 
democracia. Nós temos que abraçá-la, 
porque esse é um destino que todos nós 
temos que seguir. Temos que tornar 
cada vez melhor. Então, só tenho a pa-
rabenizar o juiz Rossidélio, abrindo to-
das as oportunidades para um diálogo 
franco, objetivo”, disse a magistrada.

De acordo com Leila Mariano, não 
é preciso se esperar para fazer a demo-
cratização possível. “Àquela que é pos-
sível nós podemos fazer agora. Como 

a participação de juízes na elaboração 
de orçamento e também por sua par-
ticipação em processos legislativos e 
normativos. Nós já tivemos a oportu-
nidade, pela primeira vez, quando da 
elaboração de um anteprojeto no códi-
go de organização judiciária, que per-
mitiu que todos os juízes participassem 
com emendas. Então, acredito que é 
esse anseio da magistratura que não se 
pode fazer de uma forma absoluta, por-
quanto dependemos de modificações 
legislativas. Nós podemos fazer dentro 
daquele espaço da administração o que 
nos é possível”, pontuou.

Na solenidade, a Amaerj também 
homenageou a esposa do desembar-
gador Cláudio dell’Orto, Cristiane 
dell’Orto. A gerente da Associação 
Kátia Cavalcanti entregou f lores para 
a primeira-dama da Associação no úl-
timo biênio. A Banda da Polícia Mili-
tar e o Coral Felicidade ainda realiza-
ram apresentações musicais.

Também prestigiaram a posse os de-
putados federais Chico Alencar, Bene-
dita da Silva e Otávio Leite; os desem-
bargadores Thiago Ribas Filho, ex-pre-

sidente do TJ-RJ; José Carlos Murta 
Ribeiro, ex-presidente do TJ-RJ; Luís 
Fernando Ribeiro de Carvalho, ex-pre-
sidente da AMB; José Carlos Figueire-
do, 1º vice-presidente do TJ-RJ; Sergio 
Lucio de Oliveira, 2º vice-presidente 
do TJ-RJ; Valmir de Oliveira, corre-
gedor-geral da Justiça do Rio; Roberto 
Guimarães, presidente do Instituto dos 
Magistrados do Brasil (IMB); os juízes 
Jayme Martins de Oliveira, presidente 
da Associação Paulista de Magistrados 
(Apamagis); e Sérgio Ricardo de Souza, 
presidente da Associação dos Magis-
trados do Espírito Santo (Amages); o 
procurador Sérgio Nogueira de Azeve-
do, representando o procurador-geral 
Marfan Vieira; a prefeita de Angra dos 
Reis, Conceição Rabha; o monsenhor 
Sérgio Costa Couto, representante da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro; o di-
retor jurídico da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), Carlos Eugênio 
Lopes; o diretor do Instituto Innova-
re e das Organizações Globo, Carlos 
Araújo; o diretor institucional da Rede 
Record, Sérgio Maciel; e o cônsul-geral 
da Itália, Mario Panaro.

Deputado federal Chico Alencar
“A Amaerj tem o privilégio de continuar nessa sequencia de presidentes, que são pessoas da maior dignidade, com o maior 

espírito democrático. A Amaerj tem um papel pedagógico educativo, além de reivindicatório, por condições dignas de tra-
balho para os juízes, pela independência do Judiciário, que é um papel histórico. Tenho certeza que essa nova direção vai 
dar sequencia à essa luta e está à altura desse grande desafio - nesse momento de encruzilhada civilizatória do país. Então, eu 
estou muito otimista e fico muito feliz de ver gente que eu conheci ha décadas - cheia de ideais - que agora assume funções 
de direção e liderança. Essa renovação democrática é muito importante”.

Lúcia Léa Guimarães Tavares - procuradora geral do Rio de Janeiro, representando o governador do Rio de Janeiro, 
Sérgio Cabral Filho

“Ser presidente da Amaerj é uma das posições mais importantes a ser exercida por um magistrado do estado do Rio de 
Janeiro. O Tribunal de Justiça do Estado é um dos grandes tribunais do Brasil, e o trabalho da Amaerj é importante não 
apenas para os próprios juízes, mas também na luta pelo direito no país inteiro, e para afirmar a posição da magistratura no 
estado de direito brasileiro”.

Desembargador Valmir de Oliveira – corregedor-geral da Justiça do Rio
“Eu acredito muito na gestão do Rossidélio, ele soube escolher bem os integrantes da chapa e acredito que ele vá fazer uma 

boa administração. Já tive a oportunidade de dizer a ele, que a Corregedoria quer, em harmonia com a Amaerj, desenvolver 
alguma ação que possa também prestigiar o juiz, pois hoje em dia o juiz só recebe crítica. O objetivo é que a gente possa 
divulgar o trabalho do juiz, para poder engrandecer a classe da magistratura como um todo. Muitos projetos são iniciados 
pelos próprios juízes, só que não tem divulgação. Por isso, queremos implementar e aumentar a divulgação dessas ações”.

Desembargador Sérgio Verani – Presidente da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj)
“A minha expectativa é muito otimista. Acho que o juiz Rossidélio fará uma grande gestão. Nós até já conversamos, temos 

planos de elaborar eventos conjuntamente. Especialmente com os núcleos de representação da Emerj. Nosso objetivo é atra-
vés da Emerj e da Amaerj, fortalecer o interior. Estou muito feliz com a posse do Rossidélio”.

Confira abaixo alguns depoimentos sobre a nova gestão da Amaerj:
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EVENTOS

CURTAS

Diversos magistrados participa-
ram, em 05 de fevereiro, do 
tradicional almoço de confra-

ternização dos aposentados fluminenses. 
Durante o encontro, foi abordada a di-
ferença aplicada pelo Tribunal de Justiça 
do Rio, no repasse de benefícios para de-
sembargadores ativos e inativos.  O presi-
dente da Amaerj, juiz Rossidélio Lopes, e 
as juízas Cláudia Motta, secretária geral 
da Associação, e Daniela Brandão, 2ª te-
soureira da entidade, estiveram presentes.

Para o desembargador Marcus Faver, 
ex-presidente do Colégio Permanente 

Aposentados criticam diferença no repasse de benefícios para magistrados ativos e 
inativos
Reivindicações foram apresentadas durante tradicional almoço de confraternização da classe

A
m
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Encontro reuniu dezenas de magistrados no Centro do Rio

Rossidélio homenageou o desembargador Mario 
Paulo com uma medalha da Associação

de Presidentes de Tribunais de Justi-
ça, dentro da estrutura do Judiciário 
os aposentados são desprestigiados. 
“No momento em que nós perdemos o 
status de categoria pública - de agente 
público - nós caímos na vala comum e 
passamos a ser entendidos como sim-
ples servidores públicos. E isso traz 
uma diferença muito grande para os 
inativos, que perdem uma série de gra-
tificações e vencimentos que os que es-
tão na atividade recebem. A ideia é que 
nós deveríamos ser – como antigamen-
te sempre fomos – agentes do Estado, 

e que teríamos que receber igualmente 
na atividade e na inatividade”, declarou 
o desembargador. 

Também para o desembargador Thiago 
Ribas Filho, presidente do TJ-RJ no biê-
nio 1997-1998, o critério utilizado pelo 
Tribunal para remunerar magistrados ati-
vos e inativos não é justo e precisa passar 
por mudanças.  “Eu penso, efetivamente, 
que se os aposentados tiveram até agora 
um tratamento diverso, a pretexto de que 
nós recebemos pelo Rio Previdência, isso 
não se justifica, porque se o Rio Previdên-
cia não tiver caixa suficiente, além da cria-
ção desse Instituto, é estipulado expres-
samente que o Estado é solidário. Então, 
eu acredito que a Presidência do Tribunal 
tem condições efetivamente de se enten-
der com o Instituto de Previdência e tam-
bém com o governador, para tratar desses 
assuntos”, afirmou o magistrado.

Participaram do encontro os magis-
trados: Paulo Rebello Horta, Márcia 
Cunha, Humberto Manes, Gustavo 
Kühl Leite, Newton Azeredo da Sil-
veira, Antonio Carlos Esteves Torres, 
Valéria Maron, José Murta Ribeiro, 
Rafael Cirigliano, Décio Xavier Gama, 
Dílson Gomes Navarro, Menna Barre-
to, Fabrício Bandeira, Ruyz Alcântara, 
Elmo Arueira, Ronald dos Santos Va-
ladarez, Carlos Coelho Lavigne de Le-
mos, entre outros.

Desembargador Mario Paulo se despede do TJ-RJ com diversas homenagens

Após 30 anos como magistra-
do, o desembargador Mario 
dos Santos Paulo se aposentou 

compulsoriamente e foi homenageado 
por diversos colegas da magistratura e 
do Direito. Em 03 de fevereiro, duran-
te sessão do Órgão Especial, o magis-
trado recebeu das mãos da presidente 
do TJ-RJ, desembargadora Leila Ma-
riano, a Medalha de Honra da Magis-
tratura Fluminense. Em seguida, no dia 
06 de fevereiro, Mario Paulo se reuniu 

com familiares e amigos, em encontro 
realizado no Tribunal de Justiça. Na 
ocasião, o presidente da Amaerj, juiz 
Rossidélio Lopes entregou ao desem-
bargador a medalha da Associação, em 
homenagem à dedicação prestada ao 
Judiciário fluminense. “O Mario Paulo 
é o nosso senador, participação funda-
mental na Constituinte e uma pessoa 
de extrema relevância pra o movimento 
associativo, tanto da Amaerj como da 
AMB”, declarou Rossidélio.
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O vice toma posse ao lado das filhas e dos desembargadores Luiz Fernando de Carvalho, Leila Mariano, 
Valmir de Oliveira e Ademir Paulo Pimentel

Em solenidade realizada no ple-
nário do Órgão Especial, o novo 
1º vice-presidente do TJ-RJ, de-

sembargador José Carlos de Figueiredo, 
tomou posse no dia 27 de janeiro. O 
magistrado ocupou a vaga decorrente 

Desembargador José Carlos de Figueiredo toma posse como 1º vice-presidente do TJ
“Comprometo-me a cumprir o preceito constitucional que determina a imediata distribuição dos pleitos”

TJ-RJ

da aposentadoria do desembargador 
Nascimento Póvoas.

Acompanhado das filhas gêmeas, Fi-
gueiredo se comprometeu a exercer o 
cargo com zelo, ética e dedicação. “Ao as-
sumir elevadas atribuições, comprometo-

-me a cumprir o preceito constitucional 
que determina a imediata distribuição dos 
pleitos. Fui escolhido para o cargo com 
ampla votação dos colegas, o que me con-
cede grande responsabilidade”, afirmou o 
novo 1º vice-presidente em seu discurso.

A presidente do Tribunal, desembar-
gadora Leila Mariano, parabenizou o 
magistrado. “O 1º vice é aquele que tem 
a seu cargo a distribuição de processos 
originários e recursos cíveis. Essa tarefa 
não é simples, necessita de uma gestão 
eficiente. Vossa Excelência sempre de-
monstrou a competência necessária em 
seus anos de magistratura”, disse.

O desembargador Luiz Fernando Ri-
beiro de Carvalho, exaltou as qualidades 
de José Carlos Figueiredo. “Sua perso-
nalidade é conhecida pela simplicidade, 
saber jurídico, serenidade, firmeza e co-
ragem. Ninguém nunca o viu aumentar 
a voz para quem quer que seja”.
 (Com informações do TJ-RJ)

Os magistrados e servidores apo-
sentados, assim como os pensio-
nistas de magistrados, devem re-

alizar o recadastramento referente ao exer-
cício de 2014. A medida está prevista no 
Aviso nº 01/2014, publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico, em 16 de janeiro, pela 
Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas.

O recadastramento deverá ser feito 
até 20 de novembro, das 11h às 18h, de 
acordo com a tabela abaixo. Os servido-
res aposentados deverão se recadastrar 
na Central de Atendimento de Pessoal 
(Ceape), localizada na Praça XV, nº 2, 
sala 215, Centro, ou na Diretoria de 
Fórum mais próxima da sua residência. 
Já os magistrados aposentados e pensio-
nistas de magistrados deverão dirigir-se 
à Divisão de Pessoal da Magistratura 
(Dimag), localizada na Avenida Erasmo 
Braga, 115, sala 429-F, Lâmina I, Cen-
tro, ou também à Direção de Fórum 
mais próxima da sua residência.

Magistrados, servidores aposentados e pensionistas devem fazer recadastramento 
Medida referente ao exercício de 2014 foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico

Tabela de período de recadastramento

1                                      1º a 20 de março

2                                      1º a 20 de abril

3                                      1º a 20 de maio

4                                      1º a 20 de junho

5                                      1º a 20 de julho

6                                      1º a 20 de agosto

7                                      1º a 20 de setembro

8                                      1º a 20 de outubro

9                                      1º a 20 de novembro

Matrícula (final)          Período
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TJ-RJ

LEGISLATIVO

O Tribunal de Justiça do Rio 
(TJ-RJ) foi apontado pelo 
Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) como o melhor do país no cum-
primento da Meta 18 de 2013 – que 
prioriza o julgamento dos processos de 
improbidade administrativa e crimes 
contra a administração pública distribu-
ídos até 2011. 

Tribunal de Justiça do Rio é o melhor do país em julgamento de crimes de corrupção
TJ-RJ julgou cerca de 4 mil processos em 2013, atingindo índice superior ao esperado pelo CNJ

No ano passado, o TJ-RJ julgou cerca 
de 4 mil processos, atingindo um índice de 
73,27%, bem superior aos 50% esperados 
pelo CNJ entre os tribunais estaduais. Até 
o fim de 2013, o TJ do Rio atingiu a marca 
de 4.295 processos julgados e 1.567 pen-
dentes. No início do ano, a situação estava 
invertida: eram 1.348 processos julgados 
contra 4.184 à espera de julgamento.

De acordo com o CNJ, outros tri-
bunais cumpriram apenas 54,51% da 
meta, indicando que parte dos proces-
sos que deveriam ser julgados em 2013 
ficou para este ano. Agora, a meta inclui 
o compromisso de julgar os processos de 
improbidade e contra a administração 
pública distribuídos até 2012, e passou 
a ser denominada Meta 4.

Em tramitação na Câmara dos Depu-
tados, o Projeto de Lei 5547/13, da 
deputada Flávia Morais (PDT-GO), 

quer obrigar juízes a consultar os cadastros 
estaduais e nacional de crianças e pais em 
processos de adoção. A proposta também 
obriga o Judiciário a inscrever todas as crian-
ças e os adolescentes disponíveis para adoção 
nos cadastros, independentemente de colo-
cação na comarca local.

O Estatuto da Criança e do Adoles-

Projeto quer obrigar juízes a consultar cadastros em adoções
Medida visa reduzir as irregularidades e crimes nos processos adotivos

cente (ECA - Lei 8069/90) já prevê a 
inscrição de crianças e pais nos cadastros 
estaduais e nacional, mas não obriga o 
Judiciário a consultar o sistema antes do 
processo de adoção.

“Isso tem colaborado para muitas irre-
gularidades. Vemos, nos dias de hoje em 
nosso País, um sem número de escân-
dalos envolvendo adoções irregulares e, 
muitas vezes, criminosas, de crianças”, 
alertou Flávia Morais.

De acordo com as regras atuais, os juí-
zes podem priorizar a adoção de crianças e 
adolescentes na comarca de origem. O PL 
5547/13 acaba com essa prioridade e de-
termina a inscrição dos jovens nos cadas-
tros nacional e estaduais em até 48 horas.

A proposta, que tramita de forma 
conclusiva, será analisada pelas comis-
sões de Seguridade Social e Família; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.
(Com informações da Última Instância)

CURTAS

O TJ-RJ conseguiu reduzir em 
cerca de 35% o trânsito de 
presos nos diversos Fóruns do 

Estado. O resultado é fruto da Resolu-
ção nº 45/2013, do Órgão Especial, em 
vigor desde o dia 7 de janeiro, que de-

Tribunal de Justiça do Rio reduz em 35% trânsito de presos nos fóruns

terminou que a presença de réus presos 
nos fóruns está autorizada apenas para 
as audiências. A iniciativa visa garantir 
maior segurança nos fóruns e impacta 
diretamente na segurança pública. De 
7 a 20 de janeiro, foram apresentados 

1.634 detentos. No mesmo período do 
ano passado, foram 2.496. Em 10 dias 
úteis, portanto, o tribunal teve menos 
862 presos circulando nos fóruns, ruas 
e estradas.
(Com informações do TJ-RJ)

TJ-RJ decreta prisão preventiva de 12 acusados de participar da invasão do Fórum 
de Bangu

A juíza Elizabeth Machado Louro, 
titular da 4ª Vara Criminal da 
Comarca da Capital do TJ-RJ, 

decretou a prisão preventiva de doze pes-
soas acusadas de invadir o Fórum Regio-
nal de Bangu, em outubro do ano passa-
do. A denúncia foi recebida pela prática 

de dois homicídios, ambos duplamente 
qualificados. O mandato de prisão fun-
damentou-se nos artigos 311, 312 e 313 
do Código de Processo Penal. “A salva-
guarda da paz e ordem pública impõe-se, 
pois, de forma manifesta, não só no que 
concerne aos apontados executores dire-

tos da ação invasora, senão também no 
tocante a todos os outros denunciados 
que, alegadamente, facilitaram, deram 
suporte ou, de alguma forma, tornaram 
possível o ataque, subsidiando os meios 
para tal”, declarou a magistrada.
(Com informações do TJ-RJ)
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TJ-RJ

O Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro inaugurou, 
em 17 de janeiro, as novas 

instalações da Auditoria da Justiça Mili-
tar. A sala de audiências, equipada com 
sistema de videoconferência, funciona 
integrada ao Batalhão Especial Prisional 

TJ-RJ inaugura novas instalações da Auditoria da Justiça Militar
Nova sala de audiências é equipada com sistema de videoconferências

A
m

aerj
A

lexandre M
oreira/TJ-R

J

Magistrados Giselda Leitão, Maria Tereza Donatti, Antonio José Carvalho, Ana Paula Pena Barros e José 
Moinhos Pinheiro Filho durante a inauguração

Magistrados e equipes das varas empresariais participaram do encontro

(BEP) e ao Complexo Penitenciário de 
Bangu, onde presos poderão prestar de-
poimento à distância.

A Auditoria foi transferida de um 
prédio na Gamboa, na Zona Portuá-
ria do Rio, para o 13º andar do Fórum 
Central. No novo local, funcionários e 

magistrados ganharam mais conforto, 
comodidade, infraestrutura e, principal-
mente, segurança.

Com sistema de áudio e vídeo em 
alta resolução, o sistema de videoconfe-
rência foi elogiado pela presidente, que 
conversou, através dos monitores, com 
o comandante do Batalhão Especial 
Prisional, Ari Jorge Alves dos Santos, e 
funcionários da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (Seap), que esta-
vam em seus locais de trabalho.

A juíza Ana Paula Monte Figueiredo 
Pena Barros, da Auditoria Militar, des-
tacou que policiais presos, ex-policiais e 
traficantes arrolados como testemunhas 
serão ouvidos no sistema de videocon-
ferência. “O fim do deslocamento de 
presos e dos atrasos da chegada deles às 
audiências por causa do trânsito, além 
de favorecer a questão da segurança, 
só trará melhorias para a auditoria. Os 
funcionários ficaram motivados com as 
novas instalações”, disse a magistrada.

A presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio, desembarga-
dora Leila Mariano, parti-

cipou, em 22 de janeiro, de reunião 
com juízes e servidores de varas em-
presariais e representantes da Dire-
toria-Geral de Desenvolvimento Ins-
titucional (DGDIN), para apresen-
tação do projeto “Efetividade de Ju-

Presidente do TJ e DGDIN apresentam projeto ‘Efetividade de Jurisdição Empresarial’
“Esta administração tem por foco o fortalecimento da jurisdição do 1º grau”, destacou Leila Mariano

risdição Empresarial” e exposição da 
metodologia de implementação do 
Sistema Integrado de Gestão (SIGA).

Participou do encontro a equipe do 
projeto: desembargador Milton Fernan-
des, magistrado orientador; o juiz da 1ª 
Vara Empresarial, Luiz Roberto Ayoub; 
o juiz da 3ª Vara Empresarial da Capital, 
Antônio Augusto de Toledo Gaspar e 

Carlos Gralato, diretor-geral de Apoio 
aos Órgãos Jurisdicionais (DGJUR), 
gerente do projeto.  

“Esta administração tem por foco o 
fortalecimento da jurisdição do 1º grau e 
deve contar com a participação de todos”, 
destacou a presidente Leila Mariano, lem-
brando que a valorização de magistrados e 
servidores, o dever constitucional da pres-
tação de contas, a tecnologia eficaz e a sus-
tentabilidade são pilares da atual gestão. 
“Com a participação de juízes e servidores 
vamos aprimorar a prestação jurisdicio-
nal”, afirmou a desembargadora. 

Segundo a DGDIN, são 218 unida-
des organizacionais e cerca de 6 mil 
servidores participantes do SIGA, 
atuando de forma integrada e com a 
utilização de ferramentas de gestão 
que promovem  a melhoria contínua 
dos serviços e o consequente aumen-
to do nível de satisfação dos usuários. 
(Com informações do TJ-RJ)
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O Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro divulgou, 
em 14 de janeiro, as notas das 

provas de sentença do XLV Concurso 
para Ingresso na Magistratura de Car-
reira. Dos 67 candidatos que haviam 
passado para essa etapa, 28 obtiveram 
a nota mínima exigida – seis – e foram 
aprovados para a próxima fase.

As notas foram lidas em sessão públi-
ca realizada na sala de sessão do Órgão 
Especial pelo presidente da Comissão 

Concurso para a magistratura: 28 candidatos passam para a próxima fase
Seleção destina oportunidades para preenchimento de vagas para o cargo de juiz substituto

TJ-RJ

ESPORTE

de Concurso, desembargador Sérgio 
Lúcio de Oliveira e Cruz. A secretária 
da Comissão, desembargadora Leila 
Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e 
Albuquerque, acompanhou a leitura 
das notas. O resultado dessa etapa do 
concurso será publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico e, após a publicação, 
os candidatos terão o prazo de dois dias 
para requerer vista da prova e, em igual 
prazo, apresentar recurso dirigido à Co-
missão de Concurso.

De acordo com o edital de abertura 
do XLV Concurso para Ingresso na Ma-
gistratura de Carreira do Estado do Rio 
de Janeiro, a próxima etapa consistirá na 
inscrição definitiva, exames de sanidade 
física e mental, exame psicotécnico e 
avaliação social e na investigação social, 
de caráter eliminatório. O concurso des-
tina-se ao preenchimento de 28 vagas de 
juiz substituto e daquelas que existirem 
quando da homologação do certame.
(Com informações do TJ-RJ)

A diretoria de Esportes da As-
sociação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) definiu o 

calendário dos torneios de futebol e 
de tênis. Na reunião, a Amaerj foi re-
presentada pelo juiz Sandro Pitthan 
Espíndola. As competições começa-
rão a ser disputadas em abril.

AMB define calendário de eventos esportivos em 2014
Torneios de futebol e tênis serão realizados em diversos estados

CURTAS

Futebol
Campeonato do Sudeste:

24 a 26 de abril, em Uberlândia/MG.

Campeonato Nacional:
SÊNIOR/SUPERSÊNIOR: 13 a 16 de agosto, em Manaus/AM.
MASTER: 12 a 15 de novembro, em Maceió/AL.
LIVRE: 10 a 13 de dezembro, em Campo Grande/MS.

Tênis
Regional Sudeste/Centro-oeste:

16 a 18 de maio, em local a ser definido.

Nacional:
26 a 29 de novembro ou 04 a 07 de dezembro, em Itaparica, na Bahia.

R
eprodução/Internet

O Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) vai doar, em 2014, 
aos tribunais de justiça dos 

estados o equivalente a R$ 49,6 mi-
lhões em equipamentos de tecnologia 
da informação e comunicação. Serão 
investidos R$ 6,8 milhões em acelera-
dores de rede que devem ser utilizados 

CNJ vai doar R$ 49,6 milhões em equipamentos a tribunais estaduais

em localidades com deficiência no 
serviço de internet banda larga. O ace-
lerador de rede auxiliará os tribunais 
a suprirem as deficiências dos serviços 
ofertados pelas empresas telefônicas, 
além de possibilitar a transmissão 
mais rápida de documentos. O CNJ 
vai investir R$ 7 milhões na compra 

de microcomputadores, R$ 2,6 mi-
lhões em nobreak, R$ 13 milhões em 
armazenamento de dados e R$ 13,5 
milhões na compra de servidores. Ou-
tros R$ 6,7 milhões serão investidos 
na compra de licenças de software 
para criação de máquinas virtuais.
(Com informações do CNJ)
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CONVÊNIO

Donne Spa Leblon: Tratamentos estéticos a preços especiais 

O Donne Spa Leblon, centro estético conveniado à Amaerj, oferece aos associados tratamentos estéticos a preços 
promocionais , por tempo limitado. Os pacotes de massagem “Dreno - Modeladora” e “Drenagem Linfática” incluem 
8 sessões ao mês  e custam  R$800,00.

O tratamento é válido por 30 dias, a partir da primeira semana de marcação. É obrigatória a frequência de duas vezes 
por semana. Em caso de ausência a sessão será considerada realizada. O reagendamento deve ser feito com 24h de 
antecedência e só poderá ser marcado para a mesma semana. Para obter o desconto basta apresentar a carteira de 
associado da Amaerj.

O Donne Spa Lebon fica na Av. Afrânio de Melo Franco 141 / sala 502, Leblon. Para mais informações, entre em 
contato com a clínica através dos telefones: (21)2422-2830/3215-3299.

TJ-RJ

Com mais de 30 mil exemplares 
vendidos do livro “A vida não 
é justa”, a juíza Andréa Pachá, 

diretora de Assistência da Amaerj, falou 

Juíza Andréa Pachá fala sobre sucesso de livro
Obra da magistrada será adaptada para televisão e teatro

em entrevista publicada pelo jornal O 
Globo, em 25 de janeiro, sobre o suces-
so da sua primeira e única obra, que será 
adaptada para a TV e o teatro. 

Na entrevista, a magistrada também 
contou sobre a continuidade do livro, e 
discorreu sobre a experiência nas áreas 
da literatura e do Direito. “Não temos 
que pensar que o direito é careta e o tea-
tro é vanguarda”, disse a juíza. 

“A vida não é justa” (Agir), que reúne 
33 histórias inspiradas na experiência de 
15 anos da autora em varas de família, 
vendeu 30 mil exemplares, em um país 
onde autores de primeira viagem costu-
mam ganhar tiragens de no máximo cin-
co mil. Além disso, a TV Globo comprou 
os direitos da obra e tem, por contrato, 
dois anos para levar uma adaptação ao 
ar. “A vida não é justa” também vai virar 
peça de teatro, pelas mãos da jornalista 
Bianca Ramoneda, ainda sem data para 
estrear. E uma sequência da obra deve ser 
publicada até o fim do ano.

C
onselho N

acional de Justiça - C
N

J

Juiza Andréa Pachá, diretora da Amaerj e ouvidora do TJ-RJ
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Apoio

Instituto

FLUXO FINANCEIRO

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

Demonstrativo da AMAERJ Outubro Novembro Dezembro

Saldo Abertura ( C/C + Aplicações ) 1.031.562,93 988.647,93 919.151,24

Receitas da AMAERJ
Mensalidades de Associados / Dependentes 273.813,50            272.610,80            272.816,20            
Taxa Administrativa Golden Cross 18.362,42              22.052,14              20.096,49              
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos 7.969,99                20.717,46              9.978,61                
Subvenções Diversas 33.000,00              23.200,00              15.000,00              
Reserva Colônia / Campestre 14.203,27              18.559,06              42.793,91              
Receitas Financeiras / Rendimentos 690,87                  -                        73,31                    
Recebimento do Seguro de Vida 89.838,39              90.288,24              89.983,50              
Recebimento de Empréstimos dos Associados 68.646,17              69.090,01              66.271,77              
Receb. Do Plano 3G VIVO 7.687,67                7.766,43                7.342,82                
Venda de Patrimônio -                        -                        -                        
Conta de terceiros 8.718,62                7.549,61                77.288,34              
Total de Receitas 522.930,90            531.833,75            601.644,95            

Despesas da AMAERJ
Salários 53.670,31              113.743,88            60.454,24              
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp) 22.482,41              22.035,59              37.331,52              
Encargos (inss, fgts, pis ) 31.375,68              36.475,10              58.965,01              
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio) 16.733,71              8.261,87                19.129,93              
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ 78.136,55              74.480,70              70.435,78              
Eventos / Encontros / Confraternizações 98.906,33              90.422,64              360.047,02            
Boletins, Jornais, Revista e Correios 2.189,89                4.978,48                2.411,28                
Material de Escritório / Uso e Consumo 6.628,60                3.942,15                3.982,89                
Manutenção e Conservação Bens -                        -                        -                        
Despesas Bancárias 635,08                  870,62                  913,80                  
Despesas com Regionais e Subseções 21.699,07              12.954,80              49.227,82              
Despesas Extraordinárias 42.644,49              53.361,20              55.450,52              
Investimentos / Imobilizações -                        -                        -                        
Impostos Diversos 3.808,79                3.896,60                2.932,25                
Plano 3G VIVO 8.928,92                8.909,26                8.878,35                
Repasse Seguro de Vida Magistrados 102.614,53            91.528,58              91.399,73              
Repasse dos Empréstimos dos Associados 68.700,07              68.700,07              69.145,77              
Repasse para conta de terceiros 6.691,47                6.768,90                -                        
Total de Despesas 565.845,90            601.330,44            890.705,91            

Saldo Final ( C/C + Aplicações ) 988.647,93 919.151,24 630.090,28
Valores em Depósito para Repasse a terceiros 351.328,43 351.131,87 417.324,01
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ 637.319,50 568.019,37 212.766,27

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura ( Aplicações ) 681.248,11 691.711,40 702.725,29
Mensalidades "FAIM" 6.463,77                6.768,90                -                        
Despesas / Consultoria -                        -                        -                        
Receitas Financeiras / Rendimentos 3.999,52                4.244,99                4.835,75                

Saldo Final ( Aplicações ) 691.711,40 702.725,29 707.561,04

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura ( C/C ) 6.642,19 7.080,17 7.409,27
Mensalidades Desportos 866,17                  857,10                  857,10                  
Despesas 374,19                  462,60                  7.262,60                
Despesa Bancária 54,00                    65,40                    54,00                    

Saldo Final ( C/C ) 7.080,17 7.409,27 949,77

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


