
Dezenas de magistrados prestigiaram, em março, o jantar oferecido pela Amaerj 
ao cardeal Orani João Tempesta. O religioso foi nomeado oficialmente cardeal, em 
fevereiro, pelo papa Francisco, no Vaticano. O homenageado recebeu uma comenda 
dos magistrados.

Com o intuito de aprimorar as lutas em 
prol das prerrogativas da magistratura 
nacional, a AMB assinou um acordo 
em parceria com a Ajufe e a Anamatra. 
O documento pretende ampliar o diá-
logo com o Congresso Nacional sobre 
os pleitos da classe. 

As 1ª e 2ª Regionais da Associação pro-
moveram nos meses de fevereiro e março, 
respectivamente, a cerimônia de posse 
das novas diretorias. O juiz Fabiano Reis 
assume a Amaerj Niterói e o juiz Ralph 
Manhães presidirá a seccional de Cam-
pos dos Goytacazes. 
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EVENTOS

Juiz Rossidélio Lopes mostrou a necessidade de investimentos na prestação jurisdicional

Desembargador Roberto Guimarães entrega placa da Amaerj em homenagem ao cardeal Tempesta
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Amaerj empossa novas 
diretorias

Acordo de Cooperação 
Técnica é firmado entre AMB, 
Ajufe e Anamatra 

A Amaerj foi uma das instituições convidadas a participar, em fevereiro, da primeira 
audiência pública do CNJ. O presidente da Associação, juiz Rossidélio Lopes, 
defendeu a valorização do juiz de 1º grau, e sugeriu a redução orçamentária dos 
tribunais estaduais para privilegiar a prestação jurisdicional.

Amaerj participa de audiência pública do CNJ e 
reivindica valorização da 1ª instância

Pág. 08 e 09

Magistratura fluminense celebra cardinalato de Dom 
Orani Tempesta com jantar

TJ-RJ

Após o Órgão Especial divulgar, em 24 
de fevereiro, proibição à permuta abstra-
ta dos plantões diurnos de 1º grau, a As-
sociação realizou enquete sobre o tema, 
que mostrou contrariedade dos associa-
dos à decisão. A Amaerj requer reversão 
da medida.

Magistrados discordam de 
veto à permuta abstrata dos 
plantões diurnos 
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Juíza Maria Cristina prestou informações sobre os direitos básicos das mulheres
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EXPEDIENTE

Centenas de mulheres participa-
ram, em 11 de março, da come-
moração do Dia Internacional 

da Mulher, promovida anualmente pelo 
Instituto Nacional de Cardiologia.  O 
evento, que visa instruir as mulheres 
sobre a prevenção e controle de doenças 
cardiovasculares, além de orientações 
nutricional e jurídica, conta com o apoio 
e participação da juíza Maria Cristina  
Gutierrez Slaibi, da 3ª Vara Cível da Ca-
pital. Na ocasião, a magistrada distribuiu 
as “Cartilhas da Justiça”, cedidas pela 
Amaerj. A publicação associativa instrui 
de forma lúdica os conceitos básicos da 
cidadania. A juíza atua em parceria com 
membros da Ordem dos Advogados do 

Juíza Maria Cristina Gutierrez Slaibi participa de evento em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher
Iniciativa presta atendimento jurídico gratuito e combate as doenças cardiovasculares femininas

Brasil (OAB-RJ) e da Defensoria Pú-
blica. O evento também tem o apoio da 
Sociedade de Cardiologia do Estado do 
Rio de Janeiro.

Realizada há seis anos na Praça do 
Largo do Machado sob coordenação do 
médico Ivan Cordovil, diretor do setor 
de hipertensão do Hospital de Laran-
jeiras, a ação pretende atender mulhe-
res carentes, que não têm condições de 
buscar auxílio médico e jurídico. Para 
a juíza, a iniciativa é muito importante 
e traz resultados rápidos. “É um traba-
lho muito interessante porque você vê 
a efetividade na hora. Tem pessoas com 
pressão alta, por exemplo, que após pas-
saram pela triagem realizada no dia do 

evento, descobrem a doença. Em alguns 
casos já se faz a ficha da pessoa para o 
hospital. E pode ser qualquer mulher, 
basta estar passando por lá que  vai ser 
atendida”, declara Maria Cristina.

De acordo com Ivan Cordovil, o 
evento é um ato de amor, que oferece à 
mulher carioca a oportunidade de ter 
uma orientação de qualidade e gratuita, 
não só ligada à saúde, como também às 
demais áreas que ela deseja informações. 
O médico ressalta o valor da parceria 
com a Justiça e destaca o empenho da ju-
íza Maria Cristina. “As pessoas que têm 
bom senso, que tem amor ao próximo, 
podem ajudar os outros. Um exemplo 
disso é está parceria que temos aqui. A 
gente traz a Justiça para poder orientar 
as mulheres sobre seus direitos e concei-
tos básicos de cidadania, que muitas não 
têm acesso. O fato de podermos contar  
com a drª Maria Cristina, que sempre 
vem com a maior boa vontade, agrega 
muito valor para que possamos ter um 
contato ainda maior com esse público 
que é tão carente”, diz Cordovil.

Na ocasião, foram disponibilizadas 
diversas tendas onde médicos e estu-
dantes de pós-graduação de Medicina 
realizaram exames de sangue e de pres-
são, ofereceram informação nutricional, 
com pesagem, e exame de Doppler de 
carótida. Ao final da triagem, as mu-
lheres eram avaliadas  por um grupo 
médico, que oferecia orientação sobre 
as medidas que deveriam ser adotadas, 
como prática de exercício e encaminha-
mento médico. Todas as participantes 
receberam uma rosa em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher.

Por fim, Cordovil explica que  o re-
sultado dessas avaliações  irá para uma 
central no Hospital de Laranjeiras, em 
que será feito um  trabalho científico 
com a amostragem de 250 mulheres do 
Rio de Janeiro,  da Zona Norte, Centro 
e Zona Sul,  que tenham passado pelo 
Largo do Machado.  Segundo ele, o ob-
jetivo é fazer uma avaliação do estado de 
saúde dessas mulheres para prover mais 
instruções e soluções para cada caso.



A
m

a
erj N

o
tícia

s . M
a

rço
 d

e 2
0

1
4

         3

AÇÃO AMAERJ

Presidente do TJ-RJ prestigiou o lançamento

M
ailson S

antana

TJ-RJ

O Salão Nobre do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (TJ-RJ) sediou, em 17 

de fevereiro, o lançamento do Anuário 
da Justiça do Rio de Janeiro de 2014. 
A publicação produzida pela revista 

Amaerj e Prefeitura do Rio abrem Juristur 2014
Magistrados receberam mais de 50 estudantes no Judiciário fluminense

Anuário da Justiça 2014 é lançado no TJ-RJ 
Publicação traça perfil dos desembargadores da Corte fluminense

eletrônica Consultor Jurídico mostra 
quem são e como julgam os 180 de-
sembargadores da Corte fluminense. 
O tema central desta edição é “Além da 
Meta: Judiciário do Rio se destaca por 
julgar muito, bem e rápido”.

A presidente do Tribunal do Rio 
prestigiou o lançamento e falou sobre 
a importância da obra para mostrar o 
trabalho diário dos desembargadores, 
e o compromisso da Corte fluminen-
se em prestar um serviço de qualidade 
para todos.  “Através dessa produção, 
nós e todos aqueles que terão nas mãos 
o Anuário vão passar a conhecer os 
desembargadores por Câmara, suas ca-
racterísticas pessoais, sua função e tam-
bém, de uma forma geral, a produção 
coletiva”, declarou Leila Mariano.

Após o discurso da presidente, o jor-
nalista Márcio Chaer, diretor da revista 
eletrônica Consultor Jurídico, falou so-
bre o reconhecimento dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal (STF) e do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre 
a relevância do anuário para a Justiça e a 
sociedade como um todo. Ao final, men-
cionou a participação do TJ-RJ na reali-
zação do lançamento. “É preciso destacar 
o apoio da senhora presidente deste tri-
bunal, desembargadora Leila Mariano, 
do presidente da Comissão Mista de Co-
municação Institucional, desembarga-
dor Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, 
e de toda comissão”, finalizou Chaer.

O Anuário da Justiça exibe em 248 pá-
ginas um perfil de cada desembargador 
do TJ-RJ, e uma breve entrevista, que elu-
cida o posicionamento dos magistrados a 
respeito de assuntos referentes às áreas 
que atuam. O objetivo é mostrar como 
trabalha e como julga um tribunal que se 
tem destacado no cenário nacional, tanto 
no âmbito administrativo quanto na tão 
esperada eficiência judicial.
(Com informações do ConJur)

Estudantes conheceram o antigo Palácio da Justiça

Juízes Joel Pereira, Rossidélio Lopes e vice-prefeito Adilson Pires
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Nos dias 10, 11 e 12 de março, a 
Amaerj realizou as primeiras 
visitas do programa Juristur 

- Conhecendo o Judiciário, em 2014. A 
abertura oficial contou com a presença do 
presidente da Amaerj, Rossidélio Lopes; 
do juiz Joel Pereira, coordenador do pro-
jeto; do desembargador Siro Darlan, da 
7ª Câmara Criminal; do vice-prefeito do 

Rio de Janeiro, Adilson Pires; e da asses-
sora da subsecretária Municipal de Educa-
ção, Solange Lousada Cardoso. 

A Associação recebeu a visita de 30 
alunos do 9º ano da Escola Municipal 
Dunshee de Abranches, da Ilha do Go-
vernador, e de 23 estudantes do 1º período 
de Direio da Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), de Niterói. O tour começou 

no antigo Palácio da Justiça, passando por 
Órgão Especial, Tribunal Pleno, Câmara 
Criminal e Tribunal do Júri.

Os estudantes puderam conversar com 
magistrados, que apresentaram o Poder Ju-
diciário e aconselharam os alunos sobre o 
presente e as perspectivas para o futuro. To-
dos foram presenteados com publicações 
da Amaerj, dentre elas a Revista Fórum e as 
Cartilhas da Justiça. Durante o percurso, 
os estudantes foram conduzidos pela secre-
tária do Juristur, Priscilla Mantuano.
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aerj
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A juíza Raquel de Oliveira, titu-
lar da 6ª Vara Cível de Jacare-
paguá, comentou em entrevis-

CURTAS

Em entrevista à Rádio Justiça, juíza Raquel de Oliveira fala sobre mudanças no 
divórcio de brasileiros no exterior

ta à Rádio Justiça, no dia 27 de feverei-
ro, a mudança no processo do divórcio 
de brasileiros no exterior. Com a apro-

vação da Lei 12.874/2013, sancionada 
pela presidente Dilma Rousseff em ou-
tubro, as autoridades consulares passa-
ram a oficializar a separação em terri-
tório estrangeiro. Na ocasião, a magis-
trada discorreu sobre como se dará o 
funcionamento dessa Lei, explicou o 
porquê do procedimento do divórcio 
ser regularizado em escritura pública, 
e falou de demais questões envolvidas 
nesse processo, como a partilha de bens 
e os casos envolvendo garantia de pen-
são alimentícia. O assunto foi tema da 
última coluna “A Justiça e Você”, que é 
publicada quinzenalmente pela Asses-
soria de Comunicação da Amaerj.

Juíza Raquel de Oliveira, titular da 6ª Vara CÌvel de Jacarepaguá
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A presidente do TJ-RJ, desembar-
gadora Leila Mariano, e o cor-
regedor-geral da Justiça, desem-

bargador Valmir de Oliveira Silva, lan-
çaram, no dia 18 de fevereiro, o Selo de 

Justiça do Rio lança selo eletrônico para substituir o de papel

Fiscalização Eletrônico. O novo modelo 
substitui os selos de papel utilizados pe-
los serviços notariais e de registro do es-
tado. “Esse trabalho foi perseguido com 
muito esforço por todo o nosso pessoal. 

E o resultado vai propiciar mais eficiên-
cia na fiscalização e fornecer à população 
um serviço melhor, confiável, ágil, além 
de abrir as portas para outras novidades 
tecnológicas”, destacou o corregedor.

TJ-RJ

1º vice-presidente da Amaerj, desembargador Carlos Santos, compôs a mesa durante a cerimônia

A
lexandre M

oreira

As desembargadoras Sandra San-
tarem Cardinalli e Margaret de 
Olivaes Valle dos Santos toma-

ram posse, em 24 de fevereiro, no Órgão 
Especial do Tribunal do Estado do Rio 
de Janeiro (TJ-RJ). O 1º vice-presidente 
da Amaerj, desembargador Carlos San-

TJ-RJ empossa duas desembargadoras
Solenidade reuniu autoridades do Judiciário fluminense no Órgão Especial 

tos Oliveira, prestigiou a solenidade, 
que também contou com a participação 
dos ex-presidentes da Corte fluminense, 
Humberto Manes, Thiago Ribas Filho, 
Miguel Pachá e o subprocurador-geral de 
Justiça, Sérgio Roberto Pimentel.

A presidente do TJ-RJ, desembarga-

dora Leila Mariano, deu as boas-vindas 
às novas desembargadoras. “É sempre 
emocionante para nós recebermos novos 
colegas. Mesmo os mais antigos reme-
moram o dia em que aqui chegaram. Só 
temos que parabenizar essas duas mulhe-
res, guerreiras e competentes, que estão 
aqui pelos seus próprios méritos”.

Sandra Santarem Cardinali era juíza 
titular do II Juizado Especial Criminal 
da Capital e foi eleita pelo Órgão Es-
pecial para ocupar a vaga decorrente da 
aposentadoria do desembargador Nasci-
mento Póvoas. Margaret de Olivaes Valle 
dos Santos atuava na 6ª Vara da Fazenda 
Pública da Capital e ocupará a vaga cria-
da pela aposentadoria do desembargador 
Mario dos Santos Paulo. As magistradas 
vão atuar nas Câmaras de Consumo.
(Com informações do TJ-RJ)
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Regionais de Niterói e Campos empossam novas diretorias
Presidentes defendem a unificação da classe e as eleições diretas no Judiciário

REGIONAIS

Nos meses de fevereiro e março 
a Amaerj promoveu as ceri-
mônias de posse das novas 

diretorias das Regionais de Niterói e 

Campos dos Goytacazes. Em 24 de fe-
vereiro, o juiz Fabiano Reis dos Santos 
foi empossado como novo presidente da 
1ª Regional da Associação, em Niterói. 

No mês seguinte, no dia 10, foi a vez do 
juiz Ralph Machado Manhães assumir 
a presidência da 2ª Regional da Amaerj, 
em Campos dos Goytacazes. O presi-
dente da entidade, juiz Rossidélio Lo-
pes, prestigiou ambas as solenidades.  

Em seu discurso, Fabiano Reis se co-
locou à disposição para lutar em defesa 
da magistratura e do magistrado. “An-
seio que esta Regional seja um espaço 
de atuação política dos magistrados, de 
fomento da vida associativa dos colegas, 
porque uma carreira que não se une, que 
não se engaja, que não participa das dis-
cussões, pelas vias institucionais, acerca 
do seu presente e do seu futuro, é pre-
sa fácil para aqueles que desejam o seu 
enfraquecimento, sempre por interesses 
impublicáveis”. O juiz recebeu o car-
go ocupado antes pelo desembargador 
João Ziraldo Maia.

Durante a cerimônia de posse,  o presi-
dente da Regional de Campos, juiz Ral-
ph Manhães, abordou a importância da 
Associação não só através do papel cor-
porativista, mas também social, e defen-
deu a importância da democratização 
interna do Judiciário, com eleições dire-
tas para os cargos diretivos do Tribunal. 
O magistrado ainda discorreu sobre o 
histórico do movimento associativo em 
Campos e falou da sua participação e de 
demais colegas nesse processo. 

Ao transferir a função, o juiz Felipe Pi-
nelli Pedalino agradeceu a confiança dos 
colegas e ressaltou a importância do mo-
vimento associativo. Na ocasião, o juiz 
Rossidélio Lopes tomou a palavra e falou 
sobre o momento atual da magistratura, 
destacando a importância de que haja a 
unificação de esforços. O presidente da 
Amaerj ainda lembrou sobre a assinatura 
do termo assinado pela AMB, em con-
junto com a Anamatra e a Ajufe, e afir-
mou que a classe só conseguirá superar 
os desafios se marchar unida em torno 
de objetivos comuns. O magistrado fi-
nalizou colocando a Amaerj à disposição 
da Regional de Campos, enfatizando o 
valor do serviço da Regional em prol da 
magistratura estadual. As solenidades 
reuniram diversos membros da classe.

1ª Seção Regional - Niterói
Presidente: Fabiano Reis dos Santos
Diretora Executiva: Daniela Ferro Afonso Rodrigues Alves
Diretora Secretária: Rosana Albuquerque França
Suplentes: Beatriz Prestes Pantoja e Luiz Alfredo Carvalho Jr

2ª Seção Regional - Campos dos Goytacazes
Presidente: Ralph Machado Manhães
Diretor Executivo: Paulo Assed Estefan
Diretor Secretário: Felipe Pinelli Pedalino Costa 
Suplentes: Elias Pedro Sader Neto e Elisabete Franco Longobardi

Confira abaixo os novos membros da diretoria de 
Niterói e Campos dos Goytacazes:

Magistrados do norte fluminense estiveram reunidos na posse da Regional de Campos

A
nderson M

anhães
Vagner Ferreira

Desembargador João Ziraldo Maia e os juÌzes Fabiano dos Santos e Rossidélio Lopes
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Missa de 7º dia da juíza Eduarda Campos reúne centenas de pessoas
Cerimônia realizada na Igreja São José foi repleta de emoção

Cerca de 500 pessoas lotaram a 
Igreja São José, em 14 de mar-
ço, na missa de 7º dia da que-

rida colega juíza Eduarda Monteiro de 
Castro Souza Campos. Em clima sau-
doso, o rito religioso, organizado pela 
Amaerj, foi celebrado pelo monsenhor 
Sérgio Costa Couto e pelo diácono 
permanente, Nelson Augusto Águia. 
O presidente da Associação, juiz Ros-
sidélio Lopes, e demais membros da 
diretoria participaram da missa.

O juiz Renato Sertã, 1º tesoureiro da 
Amaerj, participou, primeiramente, na lei-
tura da liturgia e ao final fez um pronun-
ciamento em nome da Associação. Em se-
guida, amigas da magistrada participaram 
do momento da “Prece da Comunidade” 
e leram mensagens saudosas em memória 
da juíza. Ao proferir a Homilia, o monse-

nhor Sérgio Costa falou sobre a passagem 
da vida para a morte e fez uma analogia 
à imagem do grão de trigo, que segundo 
o religioso mostra também a mutação da 
existência humana.

Ao final da missa, o marido da ma-
gistrada, Vilobaldo Machado de Souza 
Campos Neto, relembrou emocionado a 
trajetória ao lado da juíza e falou sobre o 
filho do casal. “A minha história com a 
Duda é uma história mágica. Durante 23 
anos foi um sonho, durante 11 dias um 
pesadelo e durante uma noite o desespero 
diante da realidade de eu ficar longe da 
minha eterna namorada. Mas, como toda 
história mágica, a minha também tem 
um final muito feliz. E eu acho que todos 
aqui presentes nessa igreja podem ter esse 
final feliz: é um arco-íris. E esse arco-íris 
começa bem ali naquele banco, onde está 

sentado o nosso filho Luiz Felipe, que foi 
uma verdadeira dádiva de Deus”, decla-
rou Vilobaldo.

Por fim, o juiz Renato Sertã falou em 
nome da Amaerj e de todos os magis-
trados fluminenses, sobre a amizade e o 
tempo de convívio com a juíza. “Recebi 
a incumbência de trazer uma mensagem 
aqui para vocês, sobre o nosso sentimento 
em relação à nossa queridíssima Eduarda. 
Cada um tem uma história e uma vivên-
cia especial. E quanta admiração ela nos 
despertou e desperta até hoje. Se alguma 
palavra pudesse resumir o que é a Eduar-
da, eu diria que é a leveza, Eduarda era de 
uma leveza ímpar. Então, cada um de nós 
tem essa marca, essa lembrança, por onde 
ela passou. Seja nos cartórios que ela li-
derou, os juizados, as turmas recursais. 
Essa é a herança que ela deixou para nós, 
além da família maravilhosa que  formou. 
Aqui a mensagem é de alegria, é de leve-
za e é de agradecimento ao presente que 
ela deixou para todos nós, salve Duda!”, 
finalizou o magistrado. Após a missa os 
familiares receberam os cumprimentos 
de todos na sacristia da Igreja. Na oca-
sião, foi exibido um vídeo com diversas 
mensagens de familiares e colegas que 
conviveram com a juíza.

A juíza Eduarda Monteiro faleceu aos 
46 anos. A magistrada exerceu a função 
de tesoureira da Amaerj no biênio 2012-
2013. Aprovada no XXV Concurso para 
Ingresso na Magistratura de Carreira, 
Eduarda foi nomeada para o cargo de juiz 
substituto em 1996, tendo sido promovi-
da, no ano seguinte, ao cargo de juiz de Di-
reito de Entrância do Interior/Comum, e, 
em 2002, ao cargo de juiz de Direito de 
Entrância Especial. Desde 2005, a magis-
trada era a titular do III Juizado Especial 
Cível da Capital.

TJ-RJ presta homenagem póstuma

A presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargadora Leila Mariano, manifestou, em 10 de março, voto 
de pesar de todo o Tribunal pelo falecimento precoce da juíza Eduarda Monteiro. Na ocasião, a presidente sugeriu ainda 
que a magistrada fosse homenageada com a atribuição de seu nome ao Centro de Solução Não Adversarial de Conflitos, que 
será inaugurado na Lâmina V do Complexo Judiciário. A proposta foi aprovada, por unanimidade, pelo Órgão Especial.

Amigos e familiares prestaram diversas homenagens para a juíza Eduarda Campos
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Em sessão realizada em 10 de 
março, os desembargadores do 
Órgão Especial do TJ-RJ de-

cidiram, por unanimidade, colocar o 
nome do juiz Carlos Alfredo Flores da 

TJ-RJ

CURTAS

Fórum de Iguaba Grande receberá o nome do juiz Carlos Alfredo Flores da Cunha

Cunha no novo fórum da Comarca de 
Iguaba Grande. O magistrado faleceu 
em outubro do ano passado, aos 48 
anos, após a queda do monomotor em 
que viajava na Lagoa do Marine, em 

São José do Imbassaí, distrito de Ma-
ricá, na Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro. Carlos Alfredo Flores da 
Cunha ingressou na magistratura flu-
minense em 1993. 

O presidente da Amaerj, Ros-
sidélio Lopes, se reuniu, em 
26 de março, com a juíza 

Raquel Chrispino, que desenvolve há 
cinco anos um projeto de promoção 
e erradicação do sub-registro civil de 
nascimento e busca de certidões no 
Rio de Janeiro. Na ocasião, os ma-
gistrados discutiram parcerias para 
o projeto Registro Civil e Acesso a 
Documentação Básica e definiram 
duas ações em asilos de idosos, do-
entes psiquiátricos e população de 
rua. “A Amaerj pretende participar, 
através de parcerias com instituições 

O Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janei-
ro decidiu, em 24 de feve-

reiro, proibir a permuta abstrata dos 
plantões diurnos de 1º grau. De acor-
do com a Resolução TJ/OE/RJ Nº 

Amaerj apoia “Registro Civil e Acesso a Documentação Básica”
Associação incentiva projeto criado pela juíza Raquel Chrispino

públicas e privadas, em conjunto 
com outros magistrados, no sentido 
de contribuir para a redução do índi-
ce de sub-registros em nosso estado”, 
afirmou o presidente.

Segundo a juíza, que também é co-
ordenadora da Secretaria de Apoio à 
Comissão de Erradicação do Sub-Re-
gistro Civil de Nascimento do TJ-RJ, 
mais de dez mil pessoas já foram aten-
didas pelo projeto. A iniciativa surgiu 
depois que magistrados encontraram 
dificuldades para julgar processos de 
registros tardios.

“A partir do atendimento dos casos 

concretos de pessoas sem a documen-
tação básica, conseguimos perceber 
o grande drama vivido por esses bra-
sileiros e a imensa desestrutura do 
Estado no atendimento de seus ci-
dadãos. Como é o juiz que, em gran-
de parte dos casos em nosso estado, 
determina o registro de nascimento 
fora do prazo, diante das muitas dú-
vidas apresentadas pelos oficiais re-
gistradores, era necessário o envolvi-
mento do Poder Judiciário no apoio 
ao trabalho dos juízes”, explica a juíza 
Raquel Chrispino.
(Com informações do TJ-RJ)

A Amaerj perguntou aos associados, através do site da Associação, se concordavam com a Resolução do Órgão Especial que 
proíbe a permuta abstrata dos plantões diurnos. A grande maioria dos participantes foi contrária à resolução com 168 votos (91%). 
Apenas 17 pessoas (9%) votaram a favor da medida. 

Diante do resultado, que apresentou uma manifestação maciça dos associados contra a Resolução, o presidente da Associação, 
juiz Rossidélio Lopes, anunciou que enviará à Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), um requerimento em 
prol da reversão desta medida. 

Órgão Especial proíbe permuta abstrata dos plantões diurnos
Maioria dos associados da Amaerj é contra a decisão do Tribunal

10/2014, “não será admitida a realiza-
ção de permuta entre Juízos, devendo 
ser mantida a escala original”.

Segundo o artigo 19 da Resolução, 
fica decidido que “a eventual necessi-
dade de permuta deverá ser requerida 

à Presidência até três dias úteis antes 
da data designada para o plantão e só 
será admitida entre Juízes com escala 
divulgada, ficando o deferimento do 
pedido a exclusivo critério da Admi-
nistração”.

Amaerj enviará requerimento ao TJ-RJ

AÇÃO AMAERJ
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Primeira audiência pública da história do Conselho Nacional de Justiça debateu a eficiência da primeira instância
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Presidente da Amaerj defende valorização do juiz em audiência pública no CNJ
Magistrados de todo o país também reivindicaram eleições diretas e redistribuição equitativa de cargos

O presidente da Amaerj, Ros-
sidélio Lopes, apontou a va-
lorização do juiz de Direito 

como a questão mais importante para 
o fortalecimento do Poder Judiciário. 
O magistrado participou, no dia 17 
de fevereiro, em Brasília, da primeira 
audiência pública da história do CNJ, 
que debateu as mudanças necessárias 
para a melhoria da 1ª instância da 
Justiça. “Nós sentimos que há um des-
mantelamento da carreira de juiz de 
Direito enquanto agente político. E o 
CNJ tem responsabilidade sobre isso, 
pelas metas impostas aos juízes de Di-
reito e que não são impostas a outras 
carreiras do Judiciário. É importante 
que essas questões saiam do papel para 
que qualquer juiz de Direito saiba que 
há uma preocupação do Conselho 
Nacional de Justiça com a sua valo-
rização enquanto carreira de estado”, 
afirmou o juiz.

De acordo com o juiz Rossidélio Lo-
pes, é necessário rever os orçamentos 
dos tribunais estaduais para privilegiar 
a atividade fim, que é a prestação juris-
dicional. “Se a questão é orçamentária, 
vamos abrir o cofre e dividir este orça-
mento. Se a questão é de pessoal, vamos 
fazer a divisão equitativa de pessoal. O 
exercício diário da atividade judicante 
tem levado muitos juízes a desistirem 
da carreira e muitos a optar pela apo-
sentadoria, antes mesmo de se comple-
tar os 70 anos. A sobrecarga de traba-
lho não acompanha as condições ideais 
de trabalho, tanto material quanto de 
pessoal. Acho que essa deve ser a maior 
preocupação desse Conselho Nacional 

de Justiça para valorizar a profissão de 
juiz de Direito”, destacou o presidente 
da Amaerj.

O evento contou com a manifesta-
ção de 60 pessoas, dentre presidentes 
de tribunais, de associações e especia-
listas. Democratizar a gestão, criar 
mais mecanismos de transparência 
e redistribuir de maneira equitativa 
cargos e funções comissionadas fo-
ram algumas das principais reivindi-
cações apresentadas pelos participan-
tes da audiência pública. Para o pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do CNJ, Joaquim Barbosa, a 
audiência carregou importantes sim-
bolismos.

“É simbólica porque é a primeira 
audiência pública dentro da históri-
ca do CNJ, marca, portanto, a pri-
meira oportunidade dentro do CNJ 
de, por dois dias, em que suspende 
parte de sua atuação para ouvir a 
sociedade aqui representada pelos 
principais atores dentro do sistema 
de Justiça, na certeza de que o diálo-
go social e institucional oxigena as 
instituições e alimenta a democra-
cia”, afirmou o ministro.

Desembargador Nagib Slaibi Filho 
defende eleições diretas 

O desembargador do TJ-RJ, Nagib 
Slaibi Filho, foi o representante da 
Associação Nacional dos Magistra-
dos Estaduais (Anamages) na audiên-
cia pública. O magistrado defendeu 
a implantação de eleições diretas nos 
tribunais. “Sem participação, sem de-
mocracia, não há Justiça, não há legiti-

mação da função jurisdicional perante 
os demais cidadãos e perante aqueles 
que, como nós, fazemos a Justiça. É in-
dispensável a maior legitimação através 
da participação, a começar com o voto 
direto, secreto e igual para todos os 
magistrados na escolha de seus órgãos 
diretivos e dos dirigentes das Escolas 
Judiciais”, afirmou.

O presidente da Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), João 
Ricardo dos Santos Costa, defendeu 
maior participação dos juízes na ela-
boração dos projetos conduzidos pelos 
tribunais, o que atualmente cabe ape-
nas a desembargadores. “Todas as pro-
postas de gestão participativa se torna-
riam alternativa à falta de democracia 
interna plena vigente nos tribunais 
brasileiros”, afirmou.

As entidades que representaram os 
juízes federais argumentaram que che-
gou a hora de se extinguir a competên-
cia delegada na Constituição. Houve 
também, por parte das entidades liga-
das ao Poder Executivo, pressão para a 
desjudicialização da execução fiscal, o 
que foi confrontado pela entidade que 
representa os procuradores da Fazenda 
Nacional. Houve, ainda, forte defesa da 
manutenção dos juízes estaduais no co-
mando da Justiça Eleitoral, sob o argu-
mento de que é a Justiça mais ágil reco-
nhecida nacional e internacionalmente.

Ao encerrar a audiência, o conselheiro 
Rubens Curado informou que o CNJ 
vai examinar todas as críticas e suges-
tões apresentadas pelos palestrantes para 
transformá-las em ações concretas com 
vistas ao aperfeiçoamento do Judiciário. 
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“Os senhores deixaram ao Conselho 
uma grande responsabilidade: a respon-
sabilidade de trabalhar esse material, 

debruçar sobre as propostas a fim de 
transformá-las em melhoria para o pri-
meiro grau de jurisdição e para a socie-

dade como um todo”, disse o conselheiro. 
Para conferir os vídeos da audiência públi-
ca, acesse o site http://bit.ly/1lBnaWW.

Especialistas defendem extinção da competência delegada da Justiça Estadual

A extinção gradual do julgamento pelas varas estaduais de processos de competência da Justiça Federal foi defendida 
durante a audiência pública. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Nino Toldo, é possível 
acabar com a competência delegada da Justiça Estadual em dez anos. Há consenso entre os especialistas sobre a forma 
de transição dos modelos. Assim, sugeriram que ações antigas permaneçam nas varas estaduais e as ações novas sejam 
ajuizadas exclusivamente nas varas federais.

Confira abaixo o e-mail enviado pela presidente do TJ-RJ:

Prezado colega,

Honrando o compromisso assumido de valorização da magistratura, levo ao conhecimento de V.Exa. que na data de 
ontem, deferi o pagamento do recálculo da denominada parcela de direito pessoal “art. 95, III, CR”, com efeitos retroa-
tivos a contar de janeiro de 2014, coincidente com o reajuste do subsídio.

Considerando a individualidade de cada parcela de direito pessoal, os valores são diversos para cada magistrado. E, em 
razão dessa singularidade, os cálculos se mostraram bastante complexos, consumindo um maior lapso temporal.

Por essa razão, o pagamento dos meses de janeiro e fevereiro será inserido na folha de pagamento de abril, sendo dispo-
nibilizado a partir da próxima folha do pagamento do mês março.

Idêntico procedimento será adotado para os magistrados aposentados e pensionistas.
Na oportunidade, renovo os protestos de consideração pessoal.

Atenciosamente,
Leila Mariano
Presidente do TJ-RJ

TJ-RJ

Tribunal defere pagamento da parcela de direito retroativa a janeiro de 2014
Decisão atinge principalmente os associados aposentados e mais antigos

A presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Rio (TJ-RJ), desembar-
gadora Leila Mariano, infor-

mou através de e-mail enviado, em 18 
de março, à presidência da Amaerj, que 

deferiu o pagamento do recálculo da 
denominada parcela de direito pessoal 
“art. 95, III, CR”, retroativa a janeiro 
de 2014. Trata-se de parcela que atinge 
principalmente os associados aposenta-

dos e mais antigos, que na época da im-
plantação do subsídio estavam acima do 
teto. A medida foi um pleito da Asso-
ciação Nacional dos Desembargadores 
(Andes), e acolhido pela presidente.

A Magicredi-RJ, Cooperativa de 
Crédito dos Magistrados do 
Estado do Rio, oferece aten-

dimento exclusivo para os associados 
da Amaerj, na sede central. As funcio-
nárias da cooperativa, Erika de Paula 
e Rachel Azulay, estão disponíveis de 

CURTAS

Magicredi oferece atendimento exclusivo para associados na sede central da Amaerj

segunda à sexta-feira, das 10h às 17h, 
na Rua Dom Manoel, nº 29, sala 105. 
As colaboradoras também podem ser 
consultadas através do telefone: 2532-
6278 ou pelo e-mail: magicredi.rj@
magicredi.com.br. A Magicredi é uma 
sociedade cooperativa, que tem como 

objetivo o desenvolvimento de progra-
mas de poupança e de uso adequado do 
crédito, praticando todas as operações 
ativas, passivas e acessórias próprias de 
cooperativas de crédito. Também pro-
porciona, através da mutualidade, as-
sistência financeira aos associados.
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Azulejos com o tema Direitos 
Humanos, pintados por alu-
nos das escolas públicas de São 

Gonçalo vão decorar o Fórum Regional 
de Alcântara. O novo prédio receberá 
o nome da juíza Patrícia Acioli e será o 
primeiro do TJ-RJ a ter em suas paredes 
o projeto “Inscrever os Direitos Huma-
nos”. Uma reunião preparatória para 
a instalação do projeto, proposto pela 
juíza Denise Appolinária, diretora da 
Amaerj, foi realizada, em 13 de março, 
entre a Associação, o Tribunal, a Pre-
feitura de São Gonçalo e a Câmara de 
Vereadores. 

A presidente do TJ-RJ, desembarga-
dora Leila Mariano, destacou a impor-
tância da parceria entre os poderes e 
disse que o encontro é o pontapé inicial 
para o sucesso da iniciativa. “Tem toda 
uma primeira etapa que precisa ser rea-
lizada no aspecto de sensibilização dos 
professores, preparação das turmas, rea-
lização de concurso para escolher os me-
lhores azulejos, palestras, além de visitas 
dos alunos ao Fórum”, afirmou.

A juíza Denise Appolinária, diretora 
de Direitos Humanos da Amaerj e da 1ª 
Vara Cível de Alcântara, explicou que, 
no novo Fórum, será criado um espaço 
permanente, dividido entre os poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, onde 
ocorrerão programações permanen-

Amaerj, TJ-RJ e Prefeitura de São Gonçalo realizarão projeto de Direitos Humanos
Iniciativa da juíza Denise Appolinária mesclará arte, cultura, questões sociais e educativas

AÇÃO AMAERJ

tes alusivas aos Direitos Humanos. “A 
ideia é que, no futuro, tenhamos uma 
sociedade de mais paz. Nossa intenção é 
inteirar as pessoas com os Direitos Hu-
manos, num Fórum que levará o nome 
da juíza Patrícia Acioli, que deu a sua 
vida pelo cumprimento desses direitos”, 
explicou.

Também presente na reunião, o de-
sembargador Siro Darlan lembrou que 
a ideia é a soma de esforços e interesses 
comuns. “O projeto valorizará o direito 
humano e levará as crianças a se inteira-
rem com o tema e aprender mais sobre 
o assunto”, disse. Segundo o vereador 
Diego São Paio, a expectativa é que o 
projeto esteja pronto até o final do ano. 

Amaerj e TJ-RJ se reuniram com representantes do Executivo e do Legislativo de São Gonçalo

O 1º encontro foi realizado no gabinete do prefeito de São Gonçalo

A
lexandre M

oreira

“Vamos movimentar a cidade, os profes-
sores, a rede municipal. O mais impor-
tante é essa sinergia, essa harmonia entre 
os poderes”, concluiu.

O presidente da Amaerj, juiz Rossi-
délio Lopes, também participou da reu-
nião, juntamente com o prefeito de São 
Gonçalo, Neilton Mulim, o presidente 
da Câmara de Vereadores, Diney Ma-
rins, entre outras autoridades.

Caminho dos Direitos Humanos
O projeto da Amaerj, proposto pela 

juíza Denise Appolinária, foi apresen-
tado à representantes do Executivo e 
do Legislativo de São Gonçalo em 21 
de fevereiro. Com o objetivo de interar 
a população com os Direitos Humanos 
- através de um contato mais próximo 
no cotidiano, o projeto consiste na ins-
talação de um corredor composto por 
azulejos pintados pelos alunos da rede 
municipal com os dizeres dos Direitos 
Humanos. O espaço será utilizado para 
exposições, saraus, entre outras ativida-
des culturais e posto à disposição dos 
três Poderes.

Contente com a ideia do projeto, o 
prefeito Neilton Mulim, disse que a ex-
periência é nova para os alunos da rede 
municipal de ensino de São Gonçalo. 
“Iremos disseminar esse trabalho pio-
neiro em toda a rede municipal. É algo 
que trabalhará o lado lúdico do corpo 
discente e aflorará nos estudantes um 
espírito de cidadania”, afirmou.

P
refeitura de S

ão G
onçalo
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AMAERJ NA MÍDIA

BRASIL

CURTAS

D
ivulgação

A Câmara dos Deputados analisa 
proposta que regula a inscrição 
de crianças nos cadastros nacional 

e estaduais de adoção. Segundo o texto, os 
juízes das varas da infância e da juventude 

O artigo “Democracia no Poder 
Judiciário”, escrito pelo presi-
dente da Amaerj, Rossidélio 

Lopes, foi publicado pelo jornal O Glo-
bo, em 16 de fevereiro. Segundo o ma-
gistrado, é completamente anacrônica a 

Juiz poderá incluir criança em cadastro de adoção por tutela antecipada

poderão incluir os jovens nos cadastros 
por meio de tutela antecipada, ou seja, 
uma decisão provisória antes do julgamen-
to final do caso. De acordo com o projeto, 
será possível a tutela antecipada em dois ca-

sos: quando a justiça não localizar os outros 
parentes da criança ou a procura for feita 
por meio de publicação em edital; e quan-
do ficar claro que não há possibilidade de 
reintegração na família de origem.

Abertas as inscrições para a 11ª edição do Innovare
Categoria prêmio especial abordará o sistema penitenciário

á estão abertas as inscrições para a 
11ª edição do Prêmio Innovare, que 
busca identificar iniciativas inova-

doras voltadas à melhoria da qualidade 
jurisdicional brasileira. Para concorrer, 
os interessados deverão encaminhar ao 
Instituto Innovare projetos que já es-
tejam em prática. O tema é livre para 
as categorias juiz, tribunal, Ministério 
Público, Defensoria Pública e advo-

cacia. Na categoria prêmio especial, o 
tema é “Sistema Penitenciário Justo e 
Eficaz”. As inscrições seguem até 31 de 
maio.

Na edição do ano passado, o Innovare 
extinguiu a premiação em dinheiro aos 
participantes, conforme resolução do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Mesmo assim, o evento registrou 12% 
a mais de inscritos, com 464 trabalhos. 

Sobre o prêmio
Criado em 2004, o Innovare tem o ob-

jetivo de estimular contribuições para o 
aprimoramento da prestação jurisdicio-
nal e a modernização da Justiça no Bra-
sil. O prêmio especial, criado em 2013, 
contempla profissionais e graduados de 
outras áreas, que não apenas do Direito. 
Desde a primeira edição, já foram inscri-
tos mais de três mil trabalhos, que estão 
disponíveis para consulta no site oficial 
do prêmio, onde é possível incluir novos 
trabalhos para seleção. 

O Prêmio Innovare é uma realização 
do Instituto Innovare, da Secretaria de 
Reforma do Judiciário do Ministério 
da Justiça, da Associação de Magistra-
dos Brasileiros, da Associação Nacio-
nal dos Membros do Ministério Públi-
co (Conamp), da Associação Nacional 
dos Defensores Públicos (Anadep), da 
Associação dos Juízes Federais do Bra-
sil (Ajufe), do Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB), 
da Associação Nacional dos Procura-
dores da República e da Associação 
Nacional dos magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra), com o apoio das 
Organizações Globo. 

Artigo do presidente da Amaerj sobre eleições diretas é publicado no jornal O Globo

limitação ao voto direto para a compo-
sição dos cargos diretivos nos Tribunais 
de Justiça. “Temos que dar voz aos juízes 
que atuam na atividade fim do Judici-
ário, que é a prestação jurisdicional. A 
democratização é uma reivindicação dos 

juízes de todo o Brasil, que fortalecerá 
o Poder Judiciário”. O texto também foi 
divulgado nos sites da Folha de S. Pau-
lo, Jornal do Brasil, Consultor Jurídico, 
Jornal de Petrópolis, Diário de Petrópo-
lis e Monitor Mercantil.

J
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AMB

Um acordo entre a Associação 
dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), a Associação de Juí-

zes Federais (Ajufe) e a Associação dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra) selou, em 26 de fevereiro, 
um novo tempo entre as três entidades. 
O Acordo de Cooperação Técnica foi 
assinado pelos presidentes da AMB, 
João Ricardo Costa, da Ajufe, Nino 
Toldo, e da Anamatra, Paulo Schmidt, 
e estabelece parceria nas atividades de 
interesse comum.

“Vamos aprimorar as lutas em prol 
das prerrogativas da magistratura”, res-
saltou João Ricardo. O juiz destacou 
que a ação parlamentar prevista no 
acordo pretende ampliar o diálogo com 
o Congresso Nacional a fim de que haja 
uma compreensão maior dos pleitos da 
classe. “Haverá esforço conjunto tam-
bém na produção de propostas legislati-

Os presidentes João Ricardo 
Costa (AMB), Nino Toldo 
(Ajufe) e a representante da 

Anamatra, Rosarita Caron, apresen-
taram, em 12 de fevereiro, ao senador 
Blairo Maggi (PR-MT), relator da Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) 

Associações apresentam substitutivo ao relator da PEC 63 
Texto contempla aposentados e pensionistas

63/2013, o substitutivo que contempla os 
aposentados e pensionistas a ter os mes-
mos direitos dos magistrados da ativa. 

A PEC 63/2013 institui a parcela in-
denizatória de Valorização por Tempo 
na Magistratura (VTM) e Ministério 
Público. Na conversa com os magistra-

dos, o senador parabenizou João Ricar-
do pela vitória nas eleições da AMB e 
se comprometeu em defender o relató-
rio favorável ao substitutivo. A matéria 
se encontra na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Senado.
(Com informações da AMB)

AMB, Ajufe e Anamatra trabalharão em conjunto
Parceria entre as entidades de classe pretende ampliar diálogo com o Congresso Nacional

vas e modelos de intervenção do Poder 
Judiciário, por meio de parcerias em co-
missões de estudos específicos de deter-
minadas áreas. Queremos sistematizar e 
potencializar as ações políticas em prol 
dos avanços que necessitamos”, enfati-
zou João Ricardo.

Para Nino Toldo, esse acordo con-
cretiza uma ideia antiga. “Queríamos a 
união das três entidades de classe que 
efetivamente representam os magistra-
dos federais, estaduais e do Trabalho de 
todo o Brasil. Se a magistratura é una, 
precisamos dar o exemplo. Esse termo é 
tudo isso. Ele foi formalizado e concreti-
zado em ações homogêneas, que falam a 
mesma língua nos órgãos onde apresen-
tamos os nossos pleitos”.

O presidente da Anamatra, Paulo 
Schmidt, disse que na prática o que 
se pretende é uniformizar as posições 
das três entidades e estabelecer pontos 

de contato para otimizar o trabalho. 
“Fica mais prático fazer um discurso 
uniforme de todo o Poder Judiciário”, 
assegurou. Na opinião de Schmidt, “o 
termo assinado possibilita estabelecer 
comissões especialmente em três áreas: 
da previdência, de prerrogativas e na 
legislativa. As três associações têm co-
missões que fazem o mesmo trabalho. 
A proposta é que passem a atuar em 
conjunto”, afirmou.

Para o magistrado trabalhista, com 
essa decisão o discurso vai ganhar mais 
força e, acima de tudo, o termo promo-
verá a unificação das demandas no par-
lamento, uma vez que este não arbitra as 
demandas da magistratura. “Vamos le-
var uma posição uniforme naquilo que 
temos em comum. Todos saem ganhan-
do: as associações, a magistratura e o Po-
der Judiciário”, concluiu Paulo Schmidt.  
(Com informações da AMB)

Na foto, Paulo Schmidt , João Ricardo e Nino Toldo assinam acordo de cooperação técnica
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AMB

LEGISLATIVO

Na reunião com o conselheiro 
Flavio Sirangelo, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 

o presidente da AMB, João Ricardo 
Costa, solicitou que o Conselho paute 
e vote a nota técnica de apoio ao retor-
no do Adicional por Tempo de Serviço 
(ATS). O encontro que ocorreu, em 17 
de fevereiro, contou com a participação 
dos vice-presidentes Sérgio Junkes (Ins-
titucional), Hadja Rayanne de Alencar 

A proposta é um dos pleitos mais antigos defendidos pela classe

AMB solicita ao CNJ a votação da nota técnica de apoio do ATS

Depois de muita polêmica e opi-
niões divididas, a CCJ (Co-
missão de Constituição e Justi-

ça) do Senado rejeitou, por 11 votos a 8, 
a PEC (Proposta de Emenda à Consti-
tuição) 33/ 2012, de autoria do senador 
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP). A 
medida permitiria ao Judiciário conde-
nar à prisão maiores de 16 anos de ida-
de responsáveis por crimes hediondos, 
como homicídio qualificado, sequestro 
e estupro.

Apesar da rejeição, a proposta tem 

(Prerrogativas), e do assessor da presi-
dência, Antônio Silveira.

A vice-presidente de Prerrogativas, 
Hadja Rayanne de Alencar, acredita que 
a emissão da nota técnica vai ser impor-
tante na luta da magistratura. “Foi uma 
audiência proveitosa, pois tratamos da 
questão da PEC 63, do ATS e viemos 
pedir o apoio do CNJ por meio da 
emissão da nota técnica. Acredito que 
essa vai ser uma postura extremamente 

importante nessa luta, o ATS é um dos 
pleitos mais antigos que a magistratura 
tem hoje”, afirmou.

Para o vice-presidente Institucional, 
Sérgio Junkes, o encontro além de es-
treitar a relação da AMB com o CNJ 
em torno da construção permanente de 
uma pauta propositiva “serviu para for-
talecer a luta pelo restabelecimento do 
ATS também com a inserção daquele 
órgão neste debate”.

CCJ do Senado rejeita PEC da redução da maioridade penal
Medida defende que maiores de 16 anos sejam condenados por crimes hediondos 

chance de passar por nova apreciação na 
Casa. É que, como a votação foi aperta-
da, o senador Aloysio Nunes disse que 
recolherá as nove assinaturas necessárias 
e apresentará um recurso para que a ma-
téria ainda seja discutida no plenário do 
Senado. A apreciação desse recurso, no 
entanto, depende do presidente do Se-
nado, Renan Calheiros (PMDB-AL).

“A matéria é polêmica e muitos sena-
dores manifestaram desejo de continu-
ar debatendo o tema. Acho que é uma 
matéria de tal importância que merece 

apreciação do conjunto da Casa, e não 
apenas dos membros da Comissão de 
Constituição e Justiça. Por isso, vou re-
correr”, adiantou o parlamentar tucano.

Para ele, a proposta não foi total-
mente entendida pelos colegas. O texto 
mantém a regra da maioridade penal 
aos 18 anos e, só em casos excepcionais, 
quando o adolescente comete um crime 
hediondo e é reincidente, o juiz da Vara 
da Criança e do Adolescente pode apli-
car a lei penal, explicou.
(Com informações da Última Instância)

Tomaram posse, em 13 de feve-
reiro, os novos membros da di-
retoria e do Conselho Fiscal da 

Associação dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho da 1ª Região (Amatra-1). 
O presidente da Amaerj, juiz Rossidélio 
Lopes, prestigiou a cerimônia, que foi re-
alizada no Plenário Délio Maranhão, no 
TRT/RJ. A favor das eleições diretas nos 
tribunais, o juiz Paulo Guilherme Santos 
Périssé presidirá a instituição até 2015.

Juiz da 60ª Vara do Trabalho-RJ, 

EVENTOS

Amaerj prestigia posse da nova diretoria da Amatra-1 
Presidente eleito defende diálogo de direitos trabalhistas e eleições diretas no Judiciário

Paulo Guilherme diz que pretende 
aprofundar o diálogo sobre os direitos 
trabalhistas com a sociedade civil e se 
empenhar pela melhoria das condições 
de trabalho e segurança dos trabalha-
dores. O magistrado também preten-
de democratizar o sistema judicial, 
sobretudo no que se refere às eleições 
nos Tribunais. “O modelo ideal é que 
todos os juízes tenham direito ao voto, 
como já ocorre no Ministério Público, 
por exemplo”.

Juízes Paulo Schimidt, Áurea Sampaio, Maria 
das Graças Paranhos, Paulo Guilherme Périssé e 
Rossidélio Lopes
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CNJ

CURTAS

O Conselho Nacional de Justi-
ça realizará um curso virtual 
de capacitação e aperfeiçoa-

mento sobre questões fundiárias para 
juízes e servidores que atuam na área. 

Resolução da Ficha Limpa é cumprida por 97% dos órgãos da Justiça
Norma do CNJ foi totalmente atendida pelo Tribunal do Rio de Janeiro

A determinação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) que 
veda a nomeação, para cargos 

em comissão, das pessoas condenadas 
por atos de improbidade administrativa 
ou passível de inelegibilidade, foi aten-
dida por 86 órgãos do Poder Judiciário 
– entre conselhos de justiça e tribunais 
superiores, estaduais, federais, trabalhis-
tas, eleitorais e militares. É o que revela 
levantamento realizado pelo órgão sobre 
a aplicação da Resolução CNJ nº 156, 
mais conhecida como a Resolução da Fi-
cha Limpa. O texto resultou na dispensa, 
em todo o País, de um total de 21 servi-
dores que ocupavam função comissiona-
da, assim como na exoneração de outros 
19 nomeados para cargos em comissão.

A resolução foi aprovada em agos-
to de 2012 e alterada em abril do ano 
passado. O texto em vigor proíbe a de-
signação para função de confiança ou a 

nomeação para cargo em comissão, in-
cluídos os de natureza especial, daque-
les que foram condenados por decisão 
transitada em julgado ou proferida por 
órgão jurisdicional, nos casos de impro-
bidade administrativa ou de crimes con-
tra a administração pública, hediondos, 
praticados por organização criminosas, 
eleitorais ou que resultaram na perda do 
cargo ou emprego público, entre outros.

Segundo o levantamento, a Resolução 
da Ficha Limpa foi 100% cumprida pe-
las cortes superiores e Conselhos de Jus-
tiça. No Judiciário estadual, a determi-
nação foi atendida por 26 tribunais (ou 
96% do total). O levantamento mostra 
que a determinação foi cumprida pelos 
tribunais de Justiça do Acre, Alagoas, 
Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Dis-
trito Federal, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, 

Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rondônia, Roraima, Santa Ca-
tarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. 
Também de acordo com a pesquisa, os 
tribunais de Justiça da Paraíba e do Rio 
Grande do Sul aplicaram 95% da reso-
lução. O Tribunal de Justiça do Estado 
do Piauí foi o único a não cumprir a de-
terminação.

No Judiciário eleitoral, apenas não 
cumpriram totalmente a resolução os 
tribunais do Amapá, que atendeu a 90% 
da referida norma, e as cortes eleitorais 
da Paraíba e de Pernambuco, que aten-
deram a 95% do ato normativo. A reso-
lução também foi atendida pelos cinco 
Tribunais Regionais Federais (TRFs) 
do País. Dos 24 Tribunais Regionais do 
Trabalho (TRT), 22 aplicaram a Reso-
lução da Ficha Limpa. O índice de cum-
primento entre essas cortes foi de 92%. 
(Com informações da Agência CNJ de Notícias)

CNJ capacitará juízes e servidores em questões fundiárias

O anúncio foi feito pelo juiz auxiliar 
da Presidência do CNJ Rodrigo Riga-
monte, durante o seminário “Conflitos 
Fundiários em Debate”, promovido pela 
Secretaria de Reforma do Judiciário do 

Ministério da Justiça. O direito à mora-
dia, a desapropriação para reforma agrá-
ria, ações possessórias, regularização 
fundiária, direitos indígenas e combate 
ao trabalho escravo farão parte da grade.

Com o intuito de apoiar e fa-
cilitar o acesso dos associa-
dos às atividades culturais, 

a Amaerj renovou a parceria com 
o Theatro Municipal para o biênio 
2014-2015. Com isso, os associados 
têm mais facilidade na obtenção de 
ingressos e participam de sorteios de 
convites para grandes eventos cul-
turais, através do boletim eletrônico 
diário da Associação. Para adquirir in-
gressos para os espetáculos, ligue para 
o coordenador de eventos da Amaerj, 
Marcos Aguiar, através do telefone 
(21) 3861-1124.

Associação reafirma parceria com Theatro Municipal

Theatro Municipal exibe grandes espetáculos de música e dança ao longo do ano
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EVENTOS

Magistrados do Rio homenageiam novo cardeal brasileiro
Dom Orani Tempesta recebeu placa comemorativa da Amaerj

A Amaerj promoveu, em 11 de 
março, um jantar em home-
nagem ao novo cardeal Orani 

João Tempesta. O desembargador Ro-
berto Guimarães entregou, em nome 
de todos os magistrados do Rio de Ja-

neiro, uma placa comemorativa ao car-
dinalato do religioso.

Dom Orani agradeceu a homenagem 
da Associação. “É sempre uma alegria 
desfrutar desta amizade e desse mo-
mento muito bonito. O trabalho no 
Rio de Janeiro continua, com as ques-
tões sociais para melhorar a sociedade. 
Tenham certeza de que podem contar 
com a Arquidiocese do Rio, assim como 
tenho certeza de que posso contar com 
os senhores e com as senhoras para de-
senvolver, cada vez mais, uma vida de 
justiça, fraternidade e paz”.

Arcebispo da Arquidiocese do Rio 
desde abril de 2009, Dom Orani Tem-
pesta foi nomeado oficialmente cardeal 
em fevereiro, pelo papa Francisco, no 
Vaticano. Dom Orani sempre acolheu 
muito bem os magistrados do Rio, 
como no jantar de confraternização ofe-
recido pela Arquidiocese especialmen-
te para representantes da magistratura 
fluminense, em dezembro. Na ocasião, 
o religioso agradeceu a todos os atos de 
solidariedade prestados pelos magistra-
dos à Igreja durante o período da Jorna-
da Mundial da Juventude.

Representaram a magistratura do Rio 
no jantar, realizado na Casa de Arte e 
Cultura Julieta de Serpa, os magistrados 
Ana Maria Pereira de Oliveira, Carlos 
Santos, Cláudio dell’Orto, Custódio 
Tostes, João Ziraldo Maia, José Carlos 
Murta Ribeiro, José Roberto Portugal 
Compasso, Jussara Guimarães, Lisia 
Carla Oliveira Rodrigues, Lúcia Maria 
Miguel, Luiz Fernando Ribeiro de Car-
valho, Marcus Faver, Maria Henriqueta 
Lobo, Maria Tereza Gazineu, Raquel de 
Oliveira, Renato Sertã, Roberto Gui-
marães, Rossidélio Lopes da Fonte, Siro 
Darlan e Thiago Ribas Filho.

Também participaram da home-
nagem, o monsenhor Sérgio Costa 
Couto, o bispo Paulo Cesar, e as se-
nhoras Carol Murta Ribeiro, Cristiane 
dell’Orto, Eliana Ribeiro de Carvalho, 
Letícia Portugal Compasso, Luciene 
Tostes, Maria Acely Barros Tostes, Mô-
nica Santos, Solange Fonte e Myriam 
Therezinha Ribas.

Cerca de 30 associados participaram do jantar comemorativo

A
m

aerj
A

m
aerj

Dom Orani Tempesta agradeceu a homenagem da Associação
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Apoio

Instituto

CONVÊNIO

Associados da Amaerj têm até 30% desconto em serviços odontológicos

A Amaerj disponibiliza para associados, cônjuges e filhos (até 21 anos) diversos serviços odontológicos a preços 
promocionais. O atendimento, que é prestado pela empresa SM, de responsabilidade da Dra. Sheila Marreiros (CRO: 
121141), no Centro do Rio e em Niterói, inclui 30% de desconto nos serviços de prótese sobre a tabela vigente, 
periodontia e em demais especialidades, com preço sob consulta.

O consultório funciona de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, e ainda oferece gratuidade em consultas médicas, 
serviços de restaurações com resinas fotopolimerizável, tartarectomia e profilaxia, extrações simples e atendimentos 
de emergência inclusos. A Drª Sheila Marreiros atende às terças-feiras em Niterói e nos demais dias no Centro do Rio.

Os valores podem ser consultados através dos telefones abaixo:

Endereços:
• Centro: Rua da Assembleia 10/2317.  De segunda a sexta, entre 9h e 18h.
Tel: 2232-7066/2233-7042/7864-8896

• Niterói: Rua Miguel de Frias 77/810. Todas as terças, entre 9h e 18h.
Tel: 2717-4366

Email: sheila@renovaodontologia.com.br

O juiz Antonio Aurélio Abi Ra-
mia Duarte, do TJ-RJ, lança-
rá, em 5 de maio, na sede cen-

tral da Amaerj, o livro “Flexibilização 
procedimental nos Juizados Especiais 
Estaduais”. O lançamento da obra, pu-
blicado pela Editora JC, será realizado 
no auditório Desembargador Renato de 
Lemos Maneschy, na Rua Dom Manoel, 
nº 29, 1º andar. O livro tem prefácio do 
ministro do STJ, Luis Felipe Salomão; 
texto de apresentação do professor da 

Juiz Antonio Aurélio Duarte lançará livro na Amaerj

CURTAS

UERJ e promotor de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, Humberto Dalla, e 
posfácio do desembargador Alexandre 
Freitas Câmara. “A obra resulta de cui-
dadosa e bem estruturada união entre 
teoria e prática, entre o amor pela pro-
fissão e a paixão pela academia e, ainda, 
entre o respeito ao precedente judicial 
como fonte do direito e a atenção às li-
ções doutrinárias como elemento essen-
cial na formação da convicção do magis-
trado”, define o juiz.


