
A Amaerj realizou, em 26 e 31 de março, a cerimônia de posse da 6ª Seção Regional, 
em Volta Redonda, e da 3ª Seccional, em Nova Iguaçu. Os eventos reuniram 
membros dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. O presidente Rossidélio 
Lopes prestigiou as solenidades.

O Conselho Deliberativo do Prêmio 
definiu os temas e as datas da nova edi-
ção. A cerimônia de abertura será rea-
lizada em agosto. Os vencedores serão 
conhecidos em novembro. Além dos di-
reitos humanos, os trabalhos terão foco 
na cidadania e na educação.
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A presidente do TJ-RJ, desembargadora Leila Mariano, recebeu pessoalmente o requerimento da Amaerj
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Associação confirma realização 
do 3º Prêmio Juíza Patrícia 
Acioli de Direitos Humanos

O dia 31 de março foi histórico para a magistratura nacional. Juízes e desembargadores 
de todas as associações do país pleitearam eleições diretas no Judiciário. No Rio, a 
Amaerj, com o apoio de AMB, Ajuferjes e Amatra-1, reafirmou a necessidade de 
democratizar o tribunal, através da alteração do regime interno. Pág. 08 e 09

Regionais de Nova Iguaçu e Volta Redonda empossam 
nova diretoria

Juízes voluntários do TJ-RJ participa-
ram, em 22 de março, do projeto “Ação 
Global Mulheres”, em Realengo. Na oca-
sião, foram realizados mais de 90 atendi-
mentos nas áreas de registro civil, famí-
lia, infância, juventude e idoso na zona 
oeste do Rio. Pág. 02

Ação Global: Juízes oferecem 
atendimento jurídico gratuito a 
centenas de pessoas 

TJ-RJ

Em busca de apoio para projetos sociais 
da Amaerj e do Tribunal de Justiça do 
Rio, a Associação anunciou, em mar-
ço, as novas parcerias firmadas com a 
Firjan e o Detran-RJ. Os contratos in-
cluem apoio logístico a diversas inicia-
tivas do Judiciário fluminense.

Firjan e Detran-RJ são os 
novos parceiros da Amaerj

Juízes Rossidélio Lopes, Octávio Chagas, Clara Maria Martins e o prefeito de Nova Iguaçu
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Magistrados fazem ato por eleições diretas e TJ-RJ 
anuncia votação da proposta
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EXPEDIENTE

TJ-RJ

Em edição do Ação Global, juízes do Rio garantem cidadania a moradores da Zona Oeste
Projeto soluciona  questões  nas áreas de registro civil, família, infância, juventude e idoso

O Tribunal de Justiça do Rio 
contabilizou, em 22 de mar-
ço, 98 atendimentos durante o 

projeto Ação Global Mulheres, realizado 
no Ciep Marechal Henrique Teixeira 
Lott, em Realengo, Zona Oeste do Rio. 

Magistrados e servidores do Judiciário 
fluminense, todos voluntários, foram 
mobilizados para atender ao público, 
viabilizando a proposição de ações nas 
áreas de registro civil, família, infância, 
juventude e idoso. Participaram as juí-

zas Raquel de Oliveira, Raquel Chris-
pino, Florentina Ferreira Bruze, Ana 
Carolina Villaboim, Daniela Brandão, 
Thelmira de Barros, Ana Beatriz Men-
des Estrella, Miriam Tereza Castro e 
Luciana Santos Teixeira.

Durante o evento, o TJ-RJ promoveu, 
ao todo, 50 conversões de união estável 
em casamento, 28 audiências em proces-
sos de sub-registro, 10 registros tardios, 
4 retificações de registro de nascimento, 
4 divórcios consensuais e 2 reconheci-
mentos de paternidade.

O Tribunal do Rio participou do even-
to com a intenção de aproximar a socie-
dade do Poder Judiciário, garantindo os 
direitos constitucionais de cidadania e o 
apoio integral da Justiça, principalmente 
no que se refere à regularização da docu-
mentação essencial. O projeto Ação Glo-
bal é uma realização da Rede Globo em 
parceria com o Serviço Social da Indús-
tria (Sesi), e a Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan).
(Com informações do TJ-RJ)

Juíza Ana Beatriz Mendes Estrella entregou certidão de casamento para casal que vivia junto há 25 anos

D
eape

A Amaerj oficializou, em 2 de 
abril, a campanha para arre-
cadar doações à família da au-

Amaerj lança campanha para arrecadar doações à família de mulher arrastada por PMs
Conta bancária para depósitos ficará disponível para toda a sociedade

xiliar de serviços gerais, Cláudia Silva 
Ferreira, vítima do crime que chocou o 
país. O projeto foi anunciado durante en-

contro do presidente da entidade flumi-
nense, juiz Rossidélio Lopes, e do desem-
bargador Siro Darlan, com os familiares 
da vítima. Na ocasião, os magistrados 
ofereceram apoio jurídico e falaram so-
bre a conta, que ficará disponível durante 
um mês, para que magistrados e a socie-
dade em geral contribuam com doações. 
Os interessados em colaborar podem 
depositar qualquer valor no banco Itaú: 
agência 6002 e conta corrente 37428-5.

Claudia teve o corpo arrastado por 
350 metros por um carro da Polícia 
Militar em 16 de março no Morro 
da Congonha, em Madureira. Ela foi 
morta após ser atingida em uma ação 
da PM. A auxiliar de serviços gerais 
deixou oito filhos — quatro biológicos 
e quatro adotivos.

AÇÃO AMAERJ
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REGIONAIS

Amaerj realiza cerimônia de posse das Regionais de Nova Iguaçu e Volta Redonda
Solenidades reuniram autoridades do Judiciário e membros da sociedade civil

Dezenas de magistrados presti-
giaram as cerimônias de posse 
da 3ª Seção Regional da Ama-

erj, em Nova Iguaçu, e da 6ª Seção, em 
Volta Redonda. O juiz Roberto Henri-
que dos Reis assumiu a presidência da 
seccional no Sul Fluminense, em 26 
de março, e o juiz Octávio Chagas de 
Araújo tomou posse, em 31 de março, 
no município de Nova Iguaçu. O pre-
sidente da entidade, juiz Rossidélio Lo-
pes, prestigiou os eventos, que reuniram 
membros dos Poderes Judiciário, Execu-
tivo e Legislativo da região.

Durante o discurso de posse na 6ª Se-
ção Regional da Amaerj, o juiz Roberto 

Henrique dos Reis destacou o movi-
mento associativo como peça funda-
mental para resgatar o reconhecimento 
da carreira perante a população. “E para 
que nos associamos? Para que nossa voz 
chegue até a sociedade da qual fazemos 
parte e com a qual convivemos, buscan-
do ser ouvidos e demonstrando que nós 
somos importantes para que a justiça 
seja alcançada, que os juízes são respon-
sáveis e como tal devem ser respeitados 
no seu trabalho e na sua vida privada”. 
Ao final da fala, o juiz disse contar com 
o apoio da Associação para lutar pelas 
prerrogativas dos magistrados do sul 
fluminense, e encerrou convidando os 

Novas diretorias das regionais:

3ª Seção Regional da Amaerj – Nova Iguaçu
Presidente: Octávio Chagas de Araújo Teixeira
Diretor Executivo: Marcos Antônio Ribeiro de Moura Brito
Diretora Secretária: Clara Maria Martins Jaguaribe
Suplentes: Richard Robert Fairclough e Leopoldo Heitor de Andrade Mendes Junior

6ª Seção Regional – Volta Redonda
Presidente: Roberto Henrique dos Reis
Diretor Executivo: Francisco Ferraro Júnior
Diretor Secretário: André Aiex Baptista Martins
Suplentes: Luiz Cláudio Silva Jardim e Cristiane Januzie

associados a participar da nova gestão, 
com ideias e sugestões. 

Com a proposta de ampliar o diálogo 
dos magistrados de Nova Iguaçu com 
os Poderes Executivo e Legislativo da 
região, o juiz Octávio Chagas de Araú-
jo reuniu parlamentares e operadores do 
Direito no Fórum do município. “Sei 
que a responsabilidade será árdua, com 
muitos desafios, mas eu pretendo através 
do canal que tenho com o Ministério Pú-
blico e a Defensoria Pública, os advoga-
dos, com o Poder Executivo  e Legislati-
vo locais, e agora com a Amaerj junto ao 
Tribunal de Justiça, tentar dar efetivida-
de aos anseios  dos juízes de Nova Iguaçu, 
no que tange a manutenção das nossas 
varas e dos nossos juízos”,  declarou o 
magistrado. O prefeito de Nova Iguaçu, 
Nelson Bornier; o presidente da Câmara 
municipal, Maurício Morais, a direto-
ra do Fórum, juíza Regina Chuquer, o 
presidente da OAB da região, Jurandir 
Ceulin, e o tenente coronel Almyr, do 
20º Batalhão do município, entre outras 
autoridades, estiveram presentes.

CURTAS

Associados aposentados podem continuar recebendo boletim de notícias da Amaerj

Em decorrência do cancelamento do 
e-mail institucional do Tribunal, 
os associados aposentados perdem 

a oportunidade de receber o boletim eletrô-

nico diário da Amaerj. Por isso, o associado 
que quiser continuar lendo diariamente as 
notícias da Associação e do Judiciário, deve 
enviar um e-mail para boletim@amaerj.

org.br, solicitando o envio pelo e-mail pes-
soal. Mais informações com a gerente ad-
ministrativa da Amaerj, Kátia Cavalcanti, 
pelos telefones 3861-1125 ou 3133-4167.

Nova diretoria de Volta Redonda pediu a participação dos associados na luta pelas prerrogativas da classe
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Em cerimônia descontraída realiza-
da em 3 de abril, na Câmara Mu-
nicipal do Rio de Janeiro, o desem-

bargador Nagib Slaibi Filho, presidente da 
6ª Câmara Cível do TJ-RJ, foi homenage-
ado pelo vereador Jorge Manaia (SDD), 
com a entrega do conjunto de Medalha 
Pedro Ernesto. O presidente da Amaerj, 
juiz Rossidélio Lopes, e a secretária geral 
da Associação, juíza Cláudia de Oliveira 
Motta, prestigiaram a solenidade.

Durante a cerimônia, amigos e fami-
liares do magistrado prestaram home-
nagens, com depoimentos emociona-
dos. A irmã do desembargador, Matilde 
Carone Slaibi Conti, falou da história 
da família e do comprometimento do 
desembargador com o Judiciário. “Ho-
mens e mulheres de todos os tempos 

precisam daqueles poucos que retém 
a sua força e empenho dedicados, para 
garantir senão a concretização das espe-
ranças num mundo de paz, mas o direi-
to de continuar a sonhar com um pouco 
mais de justiça para todos. Nagib Slai-
bi Filho tem feito inegavelmente a sua 
grande parte, ele acredita naquilo que 
faz e faz aquilo em que acredita. Essa é a 
sua profecia meu irmão”, disse Matilde.

A esposa do desembargador, juíza 
Maria Cristina Gutierrez Slaibi, titu-
lar da 3ª Vara Cível da Capital, falou 
emocionada sobre o marido. “Você a 
cada dia busca ser uma pessoa melhor. 
Você é um guerreiro e um líder. O líder 
procura despertar o melhor em cada 
um, e eu agradeço muito a Deus por ter 
encontrado uma pessoa que todo dia 

me desperta para buscar o melhor em 
mim e nos outros. Seu amor pela vida 
e pelo Direito é tão grande que não há 
barreiras que impeçam seu caminho à 
transcendência”, exaltou a juíza.

Entre outras autoridades, estiveram pre-
sentes os desembargadores Benedicto Ul-
tra Abicair, representando a desembarga-
dora Leila Mariano, presidente do TJ-RJ; 
Luis Eduardo Rabello; Antonio Carlos 
Amorim; Adilson Vieira Macabu; Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho; Roberto 
Guimarães, os juízes João Batista Damas-
ceno e Ivone Caetano, e o procurador da 
Câmara Municipal Sérgio Ferrari Filho.

Academia de Letras
O desembargador Nagib é o mais novo 

integrante da Academia Niteroiense de 
Letras. O magistrado assume a cadeira nº 
4, que já foi ocupada por poeta Casimiro 
de Abreu, José Pinto de Nazareth, João 
Quintela Raeder e Edmo Rodrigues Lut-
terbach. A solenidade de posse aconteceu 
em 26 de março. O magistrado tem diver-
sos livros publicados, entre eles, Ação Po-
pular Mandatória, Anotações à Consti-
tuição de 1988 (Aspectos Fundamentais), 
Sentença Cível – Fundamentos e Técnica 
e Comentários à Nova Lei do Inquilinato.

Desembargador Nagib Slaibi é homenageado na Câmara Municipal

TJ-RJ

Magistrado também ingressou na Academia Niteroiense de Letras 

Dando continuidade à política 
de conhecer de perto o que 
ocorre no 1º grau de jurisdi-

ção, uma das preocupações da atual ges-
tão, a presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, desembar-

gadora Leila Mariano, reuniu-se, em 26 
de março, com juízes das varas da Fa-
zenda Pública para conversar sobre os 
assuntos que vêm sendo tratados pelos 
juízos, assim como para ouvir sugestões 
e relatos de magistrados da área sobre 
demandas da matéria.

No encontro, a presidente Leila Ma-
riano prestou esclarecimentos aos juízes 
sobre ações do Tribunal e colocou-se à 
disposição dos magistrados no apoio a 
iniciativas que visem a melhora da pres-
tação jurisdicional, e a celeridade no 
trâmite processual.

Participaram do encontro os juízes 
auxiliares da Presidência José Gui-
lherme Vasi Werner, Valéria Pachá, 

Presidente Leila Mariano prestou esclarecimentos 
aos juízes sobre ações do Tribunal 

Juízas Maria Cristina Slaibi, Cláudia Motta, desembargador Nagib Slaibi e Rossidélio Lopes
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Presidente do TJ-RJ reúne juízes de varas de Fazenda Pública
Encontro visa aproximar a administração da Corte ao 1º grau de jurisdição 

Marcia Hollanda e Maria Paula Gou-
vea Galhardo, além dos juízes das va-
ras de Fazenda Pública Afonso Hen-
rique Ferreira Barbosa, Maria Tereza 
Pontes Gazineu, Roseli Nalin, Ales-
sandra Cristina Tufvesson Peixoto, 
Eduardo Antonio Klausner, João Luiz 
Amorim Franco, Sérgio Seabra Va-
rella, Luciana Losada, Neusa Regina 
Larsen de Alvarenga Leite, Luiz Fer-
nando de Andrade Pinto, Ana Cecília 
Argueso Gomes de Almeida e Clau-
dio Augusto Annuza Ferreira e do 
diretor da Diretoria-Geral de Apoio 
aos Órgãos Jurisdicionais (DGJUR), 
Carlos Gralato.
(Com informações do TJ-RJ)
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O governador Sérgio Cabral san-
cionou, em janeiro de 2013, o 
projeto “Toda Criança Tem 

Direito à Filiação”, criado pela juíza 
Mafalda Lucchese, da 1ª Vara de Famí-
lia de Duque de Caxias e 2ª secretária da 
Associação. Entretanto, até o momento, 
a lei não tem sido cumprida pelos mu-
nicípios. A Amaerj encaminhou ofícios 
para as prefeituras de Angra dos Reis, 
Resende, Barra Mansa, Paraty e Volta 
Redonda, solicitando o cumprimento 
da lei estadual 6.381/2013 pelas creches 
e instituições de ensino.

A legislação tem como objetivo cons-

Juíza Mafalda Lucchese, diretora da Amaerj 

Luis H
enrique

cientizar os pais de alunos das redes esta-
dual e municipal de ensino sobre a impor-
tância da filiação completa no registro de 
nascimento. A Amaerj irá acompanhar a 
execução do projeto da magistrada com 
o objetivo de alertar as prefeituras, ini-
cialmente do Sul Fluminense, a fiscaliza-
rem suas creches e escolas. A Associação 
contribuirá informando aos municípios 
a necessidade de acompanhar as institui-
ções engajadas no projeto, tomando as 
providências cabíveis.

A Secretaria de Educação de Volta Re-
donda e instituições escolares de Paraty 
já fizeram contato com a Amaerj para 

esclarecer dúvidas acerca do projeto. A 
prefeitura de Volta Redonda começou a 
repassar ofícios a suas creches e institui-
ções escolares para o cumprimento da lei.

“Toda Criança Tem Direito à Filiação”
A ideia da proposta surgiu após o 

Censo Escolar de 2009 constatar que 
mais de quatro milhões de alunos da 
rede pública fluminense não possuem o 
nome do pai em seus registros de nasci-
mento, o que provoca, como consequên-
cia, a baixa autoestima do estudante, a 
diminuição do desempenho escolar, 
além de outros prejuízos.

O projeto esclarece que, ao entre-
vistar o responsável, - quando da re-
alização da matrícula, renovação ou 
transferência escolar do aluno, em 
que não conste o nome do genitor em 
seu respectivo registro, - o diretor da 
instituição de ensino deverá questio-
nar sobre as razões da não inclusão 
do nome no registro e prestará escla-
recimentos das providências cabíveis 
encaminhando ao Ministério Público 
ou à Defensoria Pública.

“Os formulários são preenchidos 
pelas escolas e encaminhados para os 
órgãos responsáveis para que sejam re-
alizados os procedimentos necessários. 
Muitas vezes a mãe não sabe ou não 
tem contato com o pai biológico, mas 
tem um companheiro que convive com 
a criança e quer adotá-la, por exemplo. 
Mas a mãe não é obrigada a nada, afi-
nal, a lei é de conscientização e não de 
tortura”, destaca a juíza Mafalda.

AÇÃO AMAERJ

Amaerj pede para municípios implantarem projeto da juíza Mafalda Lucchese, que 
virou lei estadual 
Objetivo é conscientizar os pais sobre a importância da filiação completa no registro de nascimento

Em almoço realizado, no dia 2 
de abril, no TJ-RJ, o governa-
dor do Rio, Luiz Fernando Pe-

zão (PMDB), aceitou o convite de vir 
à Amaerj durante o período de cam-
panha à governança do Estado, caso 

CURTAS

Luiz Fernando Pezão virá à Amaerj para debate eleitoral

seja confirmada a sua candidatura. Na 
ocasião, os associados se reunirão com 
o político para debater questões ine-
rentes aos Poderes Judiciário e Exe-
cutivo f luminenses. A reunião, que 
será realizada no segundo semestre de 

2014, faz parte do projeto idealizado 
pela Associação, que pretende promo-
ver encontros com os candidatos em 
campanha ao governo do Estado, para 
discutir futuras ações a serem adota-
das pelos dois Poderes.
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A 3ª edição do Prêmio Juíza Pa-
trícia Acioli de Direitos Hu-
manos está confirmada. Em 

reunião realizada no dia 19 de mar-
ço, na Amaerj, o Conselho Deliberativo 
da premiação definiu os temas e as datas 
deste ano. A cerimônia de abertura será 
realizada em 12 de agosto. Os vencedores 
serão conhecidos no dia 7 de novembro.

Participaram da reunião o presiden-
te da Amaerj, juiz Rossidélio Lopes; a 
diretora de Direitos Humanos da As-
sociação, juíza Denise Appolinária; o 
desembargador Cláudio dell’Orto; o 
juiz Alexandre Abrahão; o filho da juí-
za Patrícia Acioli, Mike Acioli Chagas; 
o psicólogo Carlos Santiago, idealiza-
dor do movimento “Gabriela Sou da 

Paz”; e o diretor jurídico da Fetranspor, 
Enéas Bueno.

O tema da categoria “Redações dos 
Alunos do Ensino Fundamental” será 
“Brasil, Cidadania e Direitos Huma-
nos”. Nas categorias “Trabalhos Aca-
dêmicos” e “Práticas Humanísticas” o 
tema será “Educação e Direitos Hu-
manos: A pessoa em primeiro lugar”. 
As inscrições serão encerradas em 8 
de outubro.

A Banca Examinadora da 3ª edição 
do Prêmio será formada pelos juízes 
Denise Appolinária e André Nicolitt; 
pelo advogado Tércio Lins e Silva; por 
Mike Acioli Chagas; e pelo psicólogo 
Carlos Santiago.

O prêmio
Criado em 2012, pela Amaerj, com o 

apoio do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, o Prêmio Juíza Patrí-
cia Acioli de Direitos Humanos home-
nageia a magistrada da 4ª Vara Criminal 
de São Gonçalo, assassinada em Pira-
tininga, Niterói, em agosto de 2011, e 
enfatiza as causas humanistas. O Prêmio 
tem um caráter plural. É aberto à socie-
dade, estudantes e profissionais de todas 
as áreas, sem restrições.

AÇÃO AMAERJ

3º Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos Humanos será aberto em agosto
Conselho Deliberativo da premiação definiu temas e datas da nova edição

Conselho Deliberativo do Prêmio Juíza Patrícia Acioli confirmou realização da 3ª edição 
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Leila Mariano e familiares da juíza Patrícia Acioli descerraram placa do novo fórum

A
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Fórum Juíza Patrícia Acioli é inaugurado em Alcântara 

O Fórum Juíza Patrícia Lou-
rival Acioli foi inaugurado 
em Alcântara, São Gonçalo, 

em solenidade realizada no dia 25 de 
março, que contou com a presença do 
presidente da Amaerj, juiz Rossidélio 
Lopes, do então governador Sergio 
Cabral, da presidente do TJ-RJ, de-
sembargadora Leila Mariano, do então 
vice-governador, Luiz Fernando Pezão, 
do presidente da Alerj, Paulo Melo, 
do prefeito de São Gonçalo, Neilton 
Mulim e de familiares da juíza Patrícia 
Acioli, entre outros. Falando em nome 
da família da magistrada, o advogado 
Técio Lins e Silva afirmou que o Tri-

CURTAS

bunal fez justiça. “Patrícia era absolu-
tamente independente e foi executada 
de forma covarde e inaceitável. É uma 

homenagem justa, merecida, dizendo 
ao Brasil que o atentado contra Patrícia 
é um ato inaceitável”, afirmou.



A
m

a
erj N

o
tícia

s . A
b

ril d
e 2

0
1

4
         7

Desembargador Antônio Jayme Boente explicou o funcionamento do Centro Integrado de Videoconferência

O tenente-coronel Cláudio Luiz 
de Oliveira foi condenado, em 
21 de março, no 3º Tribunal 

do Júri de Niterói, a 36 anos de prisão 
em regime fechado pela morte da juíza 
Patrícia Acioli, homicídio que ocorreu 
em 2011. O julgamento durou quase 
20 horas e o júri entendeu que o mili-
tar, acusado de ser o mandante do crime, 
“encomendou” a morte da magistrada. 

Os presidentes da Amaerj, juiz Rossidé-
lio Lopes, e da Regional de Niterói, juiz 
Fabiano Reis dos Santos, e os juízes da 
região compareceram ao julgamento.

“A Amaerj entendeu que foi reconhecida 
a participação do tenente-coronel como 
mandante do crime, acolhendo integral-
mente a denúncia. Embora nada traga a 
vida da Patrícia Acioli de volta, a repercus-
são jurídica foi extremamente satisfatória 

com a condenação de 36 anos. Para os ju-
ízes do Rio de Janeiro e do Brasil, foi feita 
a justiça”, afirmou o presidente da Amaerj.

O tenente-coronel era comandante do 
7º BPM (Alcântara), em São Gonçalo, 
região metropolitana do Rio, na época do 
assassinato de Patrícia Acioli. A juíza atu-
ava em processos contra vários integrantes 
do batalhão, acusados de envolvimento 
com milícias e grupos de extermínio. 

Acompanhado de magistrados 
do Tribunal de Justiça do Rio 
(TJ-RJ), o conselheiro do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
Guilherme Calmon visitou, em 20 de 
março, o Complexo Penitenciário de 
Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste 
da capital. Na ocasião, o magistrado 
teceu elogios à parceria firmada en-
tre o TJ-RJ e o governo do Estado na 
criação e no funcionamento do Cen-
tro Integrado de Videoconferência. 
A unidade permite que determinados 
presos participem de audiências rea-
lizadas no Fórum Central através do 
sistema audiovisual em alta definição. 

O Centro Integrado de Videoconfe-
rência possui três salas, onde detentos 

Tenente-coronel pega 36 anos de prisão por morte da juíza Patrícia Acioli

TJ-RJ

Oficial foi condenado por homicídio doloso triplamente qualificado e quadrilha armada

considerados de alta periculosidade po-
dem ser entrevistados por um juiz, que 
acompanha as audiências através dos 
monitores. Guilherme Calmon disse 
que o CNJ discute a ampliação do siste-
ma e que o TJ-RJ tem sido vanguarda ao 
adotar a prática. “Essa medida é impor-
tante pela redução de custos, mas prin-
cipalmente pela segurança dos fóruns 
e também dos presos. Quem sabe essa 
unidade se torne uma referência em ou-
tros estados e possa contribuir para que 
o CNJ regularmente, através de uma re-
solução, torne o sistema de videoconfe-
rência ainda mais legitimado”, afirmou.

Sobre o Centro Integrado de Videocon-
ferência, o presidente da Comissão de Se-
gurança Institucional do Poder Judiciário 

fluminense, desembargador Antônio Jay-
me Boente, também em visita ao comple-
xo de Gericinó, lembrou que o local – an-
tes desativado – é hoje uma unidade que 
comprova a preocupação do TJ-RJ com 
a questão prisional. “É importante apre-
sentar nosso trabalho ao CNJ, mostrar 
que o Tribunal de Justiça do Rio está pre-
ocupado, atuante e articulado com outros 
poderes para tornar os sistemas prisional e 
judicial ainda mais eficiente”, disse.

O desembargador Boente acom-
panhou e abasteceu o conselheiro do 
CNJ com informações sobre as rela-
ções entre o Judiciário e a Secretaria 
de Administração Penitenciária. Tam-
bém participaram da reunião a juíza 
auxiliar da Presidência Alessandra 
Bilac, a juíza auxiliar da Corregedo-
ria-Geral de Justiça, Adriana Lopes 
Moutinho, e a juíza federal do TRF 2ª 
Região Adriana Cruz. 

De acordo com o magistrado, a im-
plantação do sistema de videoconfe-
rência reduziu em 50% a quantidade de 
detentos que são encaminhados para o 
TJ-RJ. “Estou convencido de que o fu-
turo – na área criminal – nos reserva a 
videoconferência. Ela será a regra em 
um futuro bem próximo”.  Os dois par-
ticiparam de uma reunião com o sub-
secretário operacional da SEAP, Sauler 
Sakalem. Ele explicou que entre 80 e 
100 presos chegam a Gericinó todos os 
dias, e que o sistema de videoconferên-
cia tem sido uma prática bem-sucedida. 
(Com informações do TJ-RJ)

Conselheiro do CNJ visita Complexo de Gericinó e elogia sistema de videoconferência  
Instalações aumentam segurança no Fórum através da transmissão de audiências para presos
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uízes e desembargadores estaduais, 
federais e do trabalho do Rio de 
Janeiro pediram, em 31 de março, 

eleições diretas no Judiciário. Repre-
sentantes das Associações dos Magis-
trados do Estado do Rio de Janeiro 
(Amaerj), Brasileiros (AMB), Federais 
(Ajuferjes) e do Trabalho (Amatra-1) 
reafirmaram a necessidade de demo-
cratizar os tribunais, através da altera-
ção do regime interno de cada Corte.

Depois de uma reunião na sede da 
Amaerj, os magistrados protocolaram 
o requerimento administrativo no 
TJ-RJ. Em seguida, a presidente do 
Tribunal, desembargadora Leila Ma-
riano, recebeu pessoalmente o docu-
mento dos magistrados. “Estou mui-
to bem surpreendida com os juízes de 
todo o país que estão somando forças, 
unidos, em busca de melhorias para o 
Poder Judiciário. O processo de demo-
cratização não tem volta, isso aconte-
cerá. Esse é um destino que todos nós 
temos que seguir. É necessário, agora, 
transformar isso em realidade. Lógico 
que não é fácil, pois a democracia deve 
ser vivida todos os dias. Não tenho dú-
vidas de que a eleição direta é inevitável 
e será a marca de uma nova fase no Judi-
ciário. Levarei o requerimento à Comis-
são de Legislação e Normas (Colen)”, 
comunicou a magistrada.

Para o presidente da Amaerj, juiz 

Rossidélio Lopes, foi um dia impor-
tante na luta pelo voto direto. “Os 
juízes do Rio de Janeiro e de todo o 
Brasil reafirmaram a necessidade da 
democratização no Poder Judiciário. 
Fomos recebidos gentilmente pela 
presidente do Tribunal, desembarga-
dora Leila Mariano, lhe entregamos 
o requerimento pelas Diretas Já e 
mostramos a importância da partici-
pação dos juízes na escolha da mesa 
diretora. Todos os juízes estaduais, fe-
derais e trabalhistas estão unidos em 
prol da eleição direta, que vai trazer 
melhorias também para a prestação 
jurisdicional. Esperamos que nossas 
propostas sejam bem recebidas pelos 
presidentes e desembargadores de to-
dos os tribunais”.

Também participaram do ato, a direto-
ria da Amaerj; o vice-presidente da AMB, 
juiz Paulo Feijó; o diretor da ENM, juiz 
Marcelo Piragibe; o vice-diretor da ENM, 
desembargador Cláudio dell’Orto; o pre-
sidente da Ajuferjes, juiz Eduardo André 
Brandão de Brito Fernandes; o presidente 
da Amatra-1, juiz Paulo Guilherme San-
tos Périssé; entre outros.

“Democracia é a participação de to-
dos. Quando elegemos democratica-
mente os nossos representantes, nós 
somos responsáveis por essa escolha. A 
eleição com os juízes vai trazer maior le-
gitimidade dos dirigentes perante a so-

ciedade”, afirmou o presidente da Aju-
ferjes. O vice-presidente da AMB, juiz 
Paulo Feijó, destacou a união dos magis-
trados. “Esse não é apenas um projeto da 
Justiça de primeiro grau, é um projeto 
do Judiciário. É muito importante lutar 
e participar desse movimento. Com as 
associações unidas, poderemos alcançar 
conquistas para a classe”.

Depois do encontro no TJ-RJ, os 
magistrados seguiram para a sede da 
Amatra-1, aonde também foram des-
tacados os benefícios que a democrati-
zação do Judiciário traria para todos. 
“A eleição direta está incluída no obje-
tivo de aperfeiçoamento do Poder Ju-
diciário, para garantia de uma melhor 
prestação jurisdicional. Com a am-
pliação do colégio eleitoral, aumenta-
mos, por exemplo, o compromisso da 
cúpula com as bases do sistema e, con-
sequentemente, melhora-se a estrutu-
ra de atendimento ao jurisdicionado”, 
afirmou o presidente da Amatra-1.

Mobilização nacional
O pedido dos juízes não ficou res-

trito ao Rio, todas as associações de 
magistrados do país também reque-
reram as Diretas Já no Judiciário. O 
histórico ato aconteceu no mesmo dia 
dos 50 anos do golpe militar. A data 
não foi escolhida aleatoriamente. Visa 
demonstrar à sociedade que, após 50 

AÇÃO AMAERJ

Magistrados do Rio de Janeiro fazem ato por eleições diretas e são recebidos por 
presidente do TJ-RJ
Movimento pela democratização do Judiciário foi realizado pelos juízes de todo o Brasil

Associações estadual, nacional, federal e trabalhista fizeram ato pelas Diretas Já no Judiciário
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anos do golpe militar de 31 de março 
de 1964, os juízes ainda buscam a ple-
na democracia no âmbito do Judiciá-
rio, postulando o mais elementar dos 
direitos, o direito ao voto na escolha 
dos dirigentes do Poder que integram. 
Atualmente, somente os desembarga-
dores - apenas 17% dos magistrados 
nacionais - podem votar nas eleições 
para a presidência das Cortes.

João Ricardo Costa, presidente da 
AMB, é enfático em relação à im-
portância dessa ação política para a 
sociedade brasileira e para a democra-
tização da Justiça no país: “A decisão 
do Conselho de Representantes, em 
institucionalizar a campanha pelas 
eleições diretas de forma efetiva, com 
rígido cronograma de atividades, é ex-
tremamente importante porque pos-
sibilitará uma melhor qualificação no 
Poder Judiciário e a melhoria da nossa 
atuação jurisdicional”.

PEC das Diretas
O presidente da Câmara dos De-

putados, Henrique Eduardo Alves, 
anunciou, em 26 de março, a criação 
de uma comissão especial que analisa-

Juízes querem participar da votação nos tribunais já nas próximas eleições

De acordo com o resultado da última enquete realizada no site da Amaerj, a maioria dos juízes quer participar da 
votação nos tribunais já nas próximas eleições. 91 votantes (93%) responderam sim à pergunta: “Você quer participar 
da votação para os cargos diretivos do Tribunal já nas próximas eleições?”, enquanto sete (7%) se posicionaram contra.

Encontro entre os magistrados do Rio e a Presidência do Tribunal aconteceu no Salão Nobre
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rá a PEC 187/12, que altera a norma 
para eleição dos presidentes e vice-pre-
sidentes dos tribunais. O anúncio foi 
feito em reunião com representantes 
da AMB, Anamatra e Ajufe. 

Em outubro do ano passado, a CCJ 
(Comissão de Constituição e Justiça) da 
Casa aprovou a admissibilidade da ma-
téria. A PEC estabelece que os tribunais 

dos estados deverão eleger, por maioria 
absoluta, os integrantes dos seus cargos 
de direção em votação secreta. O texto 
também estabelece que poderão partici-
par da eleição todos os magistrados vi-
talícios (aqueles com mais de dois anos 
de exercício) que estejam em atividade. 
O mandato será de dois anos, permitida 
uma recondução.

A presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, de-
sembargadora Leila Mariano, 

e a Comissão de Legislação e Normas 
(Colen) acolheram o pedido da Amaerj 
e da AMB. Duas semanas depois do ato 
realizado pelos magistrados, o TJ-RJ 
anunciou que colocará em destaque a 
votação da proposta de eleição direta, 
para que os juízes de primeiro grau pos-
sam participar da escolha da mesa di-
retora da Corte. Prevista para maio, as 
mudanças no Código de Organização 
Judiciária do Estado (Codjerj) serão 

TJ-RJ votará proposta pela democratização do Judiciário fluminense
Tribunal acolhe pedido da Amaerj e da AMB e anuncia votação da proposta pelas eleições diretas

decididas pelo Tribunal Pleno.
“A Amaerj pede para que todos os 

juízes do estado do Rio de Janeiro se 
comuniquem com os desembargadores, 
para mostrar a importância e a neces-
sidade do Tribunal instituir as eleições 
diretas. A democratização fortalecerá o 
Poder Judiciário”, afirma o presidente 
da Associação, juiz Rossidélio Lopes.

Editado pela Resolução nº 01, de 21 
de março de 1975, o Codjerj apresenta 
a natureza, organização e competência 
do Poder Judiciário em âmbito esta-
dual. O antigo pleito dos magistrados 

do Rio é alterá-lo para que os juízes de 
primeiro grau, membros do mesmo tri-
bunal, votem nas eleições para a Presi-
dência da Instituição.

Para o presidente da Amaerj, o dia 31 
de março demonstrou um novo momen-
to associativo da magistratura. “A luta 
pelas eleições diretas no Judiciário des-
pertou a união e a força dos magistrados 
de todo o Brasil, em que todas as associa-
ções de magistrados estaduais, federais e 
trabalhistas do país protocolaram reque-
rimentos administrativos em prol de um 
interesse comum: a democracia”.

AÇÃO AMAERJ
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AÇÃO AMAERJ

A convite da Amaerj, diversos 
líderes de movimentos sociais 
participaram, em 24 de março, 

do programa Juristur - Conhecendo 
o Judiciário. Na ocasião, todos foram 
recepcionados pelo presidente da As-
sociação, juiz Rossidélio Lopes, ao lado 
da juíza Denise Appolinária, diretora de 
Direitos Humanos da entidade, e do juiz 
Joel Pereira, coordenador do projeto.  

Após o Hino Nacional, o presidente 
Rossidélio discorreu sobre a ideologia 
do projeto e destacou o grande valor da 
iniciativa, que promove a aproximação 
do Judiciário com a sociedade. “Para a 
associação dos juízes é muito importante 
construir relacionamentos com a popula-
ção. Às vezes nós ficamos presos a peque-
nos estereótipos, que colocam o juiz tran-
cado atrás da sua toga, ou num pedestal. 
Nós não temos interesse nisso, queremos 
uma aproximação”, declarou o juiz.

Em seguida, a juíza Denise Appoli-
nária falou sobre a 3ª edição do Prêmio 
Juíza Patrícia Acioli de Direitos Huma-
nos e disponibilizou a ajuda da Asso-
ciação para apoiar as causas defendidas. 
“Quando nós pensamos no Prêmio Pa-
trícia Acioli, decidimos que uma parte 
dessa honraria seria destinada a vocês, 
pessoas que dedicam parte de suas vidas 
para criar um mundo melhor para to-
dos. A nossa ideia é ser um fórum per-
manente de apoio e fomento aos movi-
mentos sociais. Queremos conhecê-los, 
e na medida do possível caminhar jun-
tos em cada luta que aqui está represen-
tada”, explicou a magistrada.

Após a fala da juíza, o líder do mo-
vimento “Gabriela Sou da Paz”, Carlos 
Santiago, apresentou os movimentos 
sociais. “Queria agradecer a presença de 
todos e dizer que a ocasião é uma opor-
tunidade de nos instruirmos. Nós temos 
hoje aqui familiares de pessoas vítimas 
de bala perdida; pessoas desaparecidas; 
familiares de policiais vitimados em ser-
viços; de erro médico; da chacina de Vi-
gário Geral; pessoas contra a violência 
aos animais e vítimas da violência poli-
cial. Por isso,  eu espero que a gente leve 
hoje um pouco mais de conhecimento 
sobre o lado deles, porque do nosso 
lado, só a gente sabe o tamanho do nos-
so sofrimento”, finalizou Santiago.

Por fim, o juiz Joel Pereira, coordena-
dor do projeto, falou da iniciativa e disse 
que a ocasião era o momento para que 
todos tirassem dúvidas. “Normalmente, 
a gente recebe aqui alunos universitá-

rios, alunos de ensino médio, de escolas 
municipais e estaduais. Depois do tour 
pela antiga e atual sede do Tribunal de 
Justiça do Rio vocês terão a oportuni-
dade de formular perguntas. Nós quere-
mos que vocês se sintam bem à vontade”, 
disse o magistrado.

Para Iracilda Toledo, presidente da 
Associação de Familiares e Vítimas da 
chacina de Vigário Geral, o trabalho 
desenvolvido pelo projeto é “muito im-
portante para mostrar que a Justiça está 
muito próxima do povo, e que ela está 
inserida na sociedade”. A líder do movi-
mento social também disse que é preci-
so que se dê continuidade ao programa.  
A visita, primeiro, percorreu as depen-
dências do antigo Palácio da Justiça, e 
do Tribunal do Júri. Posteriormente, 
seguiram para o Tribunal Pleno e para 
o Órgão Especial. Ao final, a Associação 
ofereceu um lanche a todos.

Juristur promove encontro com líderes de movimentos sociais
Associação ofereceu ajuda e apoio na luta pelas causas defendidas

O coordenador do Juristur, juiz Joel Pereira (a direita), acompanhou os participantes em todo o trajeto pelo Tribunal de Justiça e Museu

O presidente da Amaerj, Rossidélio Lopes, recepcionou a todos no antigo Palácio da Justiça
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AÇÃO AMAERJ

O presidente da Amaerj, Rossi-
délio Lopes, e a juíza Raquel 
de Oliveira se reuniram, em 

20 de março, com o presidente do 
Sistema Firjan (Federação das Indús-

Amaerj e Detran-RJ são parceiras no projeto “Resgate da Cidadania” 
Instituições firmaram acordo em prol do acesso da população à documentação básica

O presidente da Amaerj, juiz Ros-
sidélio Lopes, se reuniu com 
o presidente do Detran – RJ, 

Fernando Avelino, em 27 de março, 
para tratar da parceria no projeto “Res-
gate da Cidadania”. A iniciativa ideali-
zada pela juíza Raquel Chrispino, co-

ordenadora da Secretaria de Apoio à 
Comissão de Erradicação do Sub-Re-
gistro Civil de Nascimento do TJ-RJ, 
tem como objetivo aumentar o acesso 
da população à documentação básica 
no estado do Rio. Através de parcerias 
com instituições públicas e privadas, 

a Associação pretende contribuir, em 
conjunto com outros magistrados, para 
a redução do índice de sub-registros.

Na ocasião, ficou decidido que a 
parceria entre as instituições oferecerá 
identidade permanente aos acolhidos 
em abrigos e asilos do Estado e do Mu-
nicípio, tendo como referência o pro-
jeto a ser implantado de forma experi-
mental no abrigo Stella Maris.

De acordo com dados divulgados 
pelo IBGE, em 2010, mais de 600 
mil crianças à época não possuíam 
registro. Durante os cinco anos de 
realização do projeto, mais de dez 
mil pessoas já foram atendidas. A 
iniciativa, que rendeu à juíza Raquel 
Chrispino a premiação no Fórum 
Mundial de Direitos Humanos da 
Presidência da República, surgiu de-
pois que magistrados encontraram 
dificuldades para julgar processos de 
registros tardios.

D
ivulgação

Instituição dará apoio logístico a projetos sociais do Judiciário fluminense

Projetos

Prêmio Juíza Patrícia de Direitos Humanos
Criado em 2012, pela Amaerj, com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Prêmio homenageia a 

magistrada da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, assassinada em Piratininga, Niterói, em agosto de 2011, e enfatiza as causas 
humanistas. Nesta edição, a cerimônia de abertura será realizada em 12 de agosto.

Casamento Comunitário
O projeto Casamento Comunitário, que é vinculado ao Programa Justiça Cidadã, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro foi idealizado pela desembargadora Cristina Tereza Gaulia e é coordenado pela juíza Raquel de Oliveira. Há nove 
anos o TJ-RJ realiza o casamento comunitário para oficializar a união de casais de baixa renda. O projeto tem o objetivo de 
promover a proteção da família e a inclusão social.

Dia do Sim
O “Dia do Sim” é um novo projeto que está sendo elaborado e, em breve, será iniciado.

trias do Estado do Rio de Janeiro), 
Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Na 
ocasião, a Firjan reafirmou o compro-
misso de ser parceira da 3ª edição do 
Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Di-

reitos Humanos e se comprometeu a 
realizar a logística dos projetos “Dia 
do Sim” e “Casamento Comunitário”, 
que serão realizados pela Associação 
e pelo TJ-RJ.

Amaerj reforça parceria com Sistema Firjan
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Magistrado coordenará a distribuição das cartilhas 

AÇÃO AMAERJ

BRASIL

Juiz Josimar de Miranda Andrade é o novo coordenador da campanha 
Cidadania e Justiça da AMB 
Projeto visa instruir a  população sobre o funcionamento da Justiça e os conceitos de cidadania

O juiz Josimar de Miranda An-
drade, diretor de motociclis-
mo da Amaerj e titular da 20ª 

Vara Cível do TJ-RJ, é o novo coorde-
nador da campanha “Cidadania e Justi-
ça” da AMB. O projeto, que promove 

a distribuição das Cartilhas da Justiça 
– iniciativa da AMB, em parceria com 
a Amaerj e o Instituto JC – nas esco-
las municipais e estaduais, tem como 
objetivo instruir a sociedade, de forma 
lúdica, sobre os conceitos de cidadania 
e o funcionamento da Justiça. Em en-
contro realizado, em 27 de março, com 
o presidente da Associação, Rossidélio 
Lopes, o magistrado explicou que dará 
continuidade ao trabalho de divulga-
ção realizado por seus antecessores, e 
falou sobre a importância de ser indi-
cado para a função. 

“A questão de ser nomeado para 
o cargo tem uma relevância muito 
grande, dado o papel primordial desse 
projeto. Durante muito tempo, penso 
eu, que se luta por uma aplicação do 
ensino do Direito nas escolas, inclusi-
ve a partir do Direito Constitucional. 
E vejo que o projeto da Cartilha da 
Justiça se enquadra justamente nisso. 
Levar, primeiramente, àqueles que as-
cenderão na vida futura, uma noção 
do que é cidadania e do que é justiça”, 
exaltou o Josimar.

De acordo com o juiz, os educadores 

são peça fundamental para a consolida-
ção do projeto. “Temos a conjugação 
do Poder Judiciário num entrosamento 
perfeito com a sociedade, justamente 
a partir da sua base principal que são 
as crianças. Portanto, o nosso elo prin-
cipal nisso tudo são os educadores. 
Aqueles que lidam com as crianças, 
rotineiramente, cotidianamente”, pon-
tuou o magistrado.

Apesar de o livreto ser voltado para 
as crianças, Josimar adverte que a pu-
blicação também pode ser destinada a 
outros públicos. “Não quer dizer que 
por ser um tema de relevância, um 
tema já de excelência, que também 
não seja destinado a um publico adul-
to, que não tem muito conhecimento 
do conteúdo que a cartilha apresenta”, 
alertou o juiz.

Em 2014, já sob a nova gestão da 
AMB, presidida pelo juiz João Ricar-
do dos Santos, foi lançada a 6ª edição 
do livreto. 60 mil exemplares foram 
emitidos para serem utilizados no 
ano letivo. A cartilha conta com o 
patrocínio da Petrobras e o apoio do 
Governo Federal.
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Juízes de várias partes do Brasil participam do lançamento da Juspédia em Brasília 
Escola Nacional cria enciclopédia jurídica virtual com cerca de 17 mil inserções

Foi lançado em 26 de março, na 
sede da AMB em Brasília, a Jus-
pédia - enciclopédia jurídica 

virtual com cerca de 17 mil inserções. 
A iniciativa da Escola Nacional da Ma-
gistratura (ENM) teve todo o trabalho 
de sistematização do material, inédito 
no gênero no Brasil, realizado pelo di-
retor-presidente da escola, juiz Marcelo 
Piragibe. “Trata-se de inovador portal 
jurídico-interativo de pesquisa que esta-
rá disponível para os juízes de todos os 
países de língua portuguesa, contendo 
inicialmente cerca de 17 mil inserções 

de conceitos de palavras e expressões 
jurídicas, além da origem etimológica e 
remissão online ao texto legal do Brasil”. 

O desembargador Cláudio dell’Orto, 
vice-presidente da ENM, também foi 
enfático em relação à importância que 
a Juspédia terá para os profissionais da 
área do Direito. “Temos agora impor-
tante ferramenta de comunicação entre 
nós, magistrados, e a sociedade em geral, 
que poderá ter acesso a informações im-
portantes no campo jurídico”, afirmou o 
magistrado do TJ-RJ.

Trata-se de plataforma interativa que 

possibilitará acesso e eventuais acrésci-
mos por parte do usuário. Constam dos 
verbetes modelos de despachos, senten-
ças, acórdãos, aulas, gráficos, palestras, 
áreas de debates e tudo mais que o mun-
do virtual proporciona. O convênio 
com a União Internacional dos Juízes de 
Língua Portuguesa (UIJLP) viabilizou 
o projeto.  A enciclopédia será disponi-
bilizada aos juízes dos outros países de 
língua portuguesa, com a intenção de 
proporcionar a integração e a compara-
ção dos sistemas. O site pode ser acessa-
do no www.enm.org.br/juspedia.
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O plenário da Câmara dos De-
putados aprovou, em 26 de 
março, o projeto do novo Có-

digo de Processo Civil (CPC), que tem 
o objetivo de atualizar os dispositivos 
atuais, em vigor desde 1973, e acelerar 
a tramitação das ações cíveis, incluin-
do questões de família, do consumidor 
e tributárias. O texto base já tinha sido 
aprovado em novembro, mas a redação 
final só foi votada após a análise de cerca 
de 40 destaques em diferentes sessões. A 
proposta segue agora para o Senado.

O texto atual permite que advo-
gados públicos recebam honorários, 
um dos pontos mais polêmicos do PL 
8046/2010. Hoje, o valor pago ao go-
verno nas ações em que é vencedor vai 

para os cofres públicos, mas o novo 
CPC permite que ele seja repassado ao 
profissional que atuou no caso, na for-
ma de uma lei futura. Haverá uma tabela 
com a quantia devida nas causas que o 
governo perde e, para todos os advoga-
dos, o pagamento de honorários deve 
ocorrer na fase de recursos.

Uma das principais inovações é a pos-
sibilidade de que pedidos que tratem 
de interesse de um grupo — casos que 
afetem uma vizinhança ou acionistas de 
uma empresa, por exemplo — poderão 
ser convertidos em Ação Coletiva, com 
decisão aplicada a todos já na primeira 
instância. O novo CPC também estabe-
lece a contagem de prazos em dias úteis 
e determina a suspensão dos prazos no 

final do ano, garantindo descanso para 
os defensores.

A audiência de conciliação deve se 
tornar a fase inicial da ação. Se não der 
certo, o juiz poderá tentar novamente 
um acordo durante a instrução do pro-
cesso. “Teremos câmaras de conciliação 
nos tribunais, com corpos especializa-
dos para isso. Só depois da impossibili-
dade da conciliação é que o conflito irá 
para o processo judicial”, disse o relator 
do substitutivo, deputado Paulo Teixei-
ra (PT-SP). A conciliação também será 
pré-requisito na análise de pedidos de 
reintegração de posse envolvendo in-
vasões de terras e imóveis que durarem 
mais de um ano.
(Com informações do ConJur)

Estudo do Conselho Nacional 
de Justiça divulgado, em 01 
de abril, aponta que os 17 mil 

magistrados brasileiros finalizam, em 
média, 1.628 processos ao ano, o que 
equivale a 4,5 processos por dia. Cada 
servidor da área judiciária, que trabalha 
diretamente com processos, baixa 132 
processos no mesmo período. Os servi-
dores do segundo grau baixam 102 pro-
cessos, enquanto os de primeiro grau 
chegam a 133 (cerca de 30% mais).

A média de produtividade nos tribu-
nais superiores — Superior Tribunal Mi-
litar (STM), Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) e Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) — é de 5.719 processos, a cada 
ano, por ministro. Entre os tribunais su-
periores, o maior índice de produtividade 
é do STJ (8.488 por ministro), seguido 
pelo TST (6.658). O tribunal estadual 
mais produtivo é o do Rio de Janeiro, que 
finaliza 2.919 processos por magistrado.

O Índice de Produtividade de Magistra-
dos (IPM) e o Índice de Produtividade dos 
Servidores do Judiciário (IPS) foram ins-
tituídos em dezembro de 2013. Os dados 
foram produzidos pelo Departamento de 
Pesquisas Judiciárias e calculados a partir da 
base de dados do relatório Justiça em Nú-
meros de 2013, referente ao ano de 2012.

Para o conselheiro Rubens Curado, que 
integra a Comissão Permanente de Ges-
tão Estratégica, Estatística e Orçamento, 
o relatório aponta uma “produtividade 
excelente”, embora ainda seja difícil dar 
vazão ao grande estoque de processos. 
“O estudo confirma o desnivelamento 
existente entre os tribunais brasileiros. 
Alguns com altíssima produtividade, ou-
tros com desempenho insuficiente. São 
ilhas de excelência que convivem com 
tribunais com processos de trabalho ain-
da antiquados, mas que já perceberam a 
importância de investir na qualificação 
do seu quadro de pessoal”, afirma. 
(Com informações do ConJur)

Magistrados concluem 1.638 processos por ano, aponta CNJ
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é uma das Cortes mais produtivas

Novo Código de Processo Civil é aprovado na Câmara
Audiência de conciliação deve se tornar a fase inicial da ação

Com o intuito de disponibilizar 
um espaço para magistrados 
dialogarem diretamente com a 

população, o programa “Encontro com 
a Justiça”, apresentado pelo desembar-
gador Siro Darlan, é transmitido todas 

Programa “Encontro com a Justiça” aproxima a população do Judiciário fluminense

às sextas-feiras, ao vivo, de 11 às 12h, 
na Rádio FM 104.5. O magistrado re-
aliza entrevistas esclarecendo dúvidas 
jurídicas, e noticia fatos relevantes sobre 
o Judiciário fluminense. O programa 
também conta com a participação do 

desembargador Rogério de Oliveira e 
do juiz João Batista Damasceno. A pre-
sidente do TJ-RJ, desembargadora Leila 
Mariano, e o presidente da Amaerj, juiz 
Rossidélio Lopes já participaram conce-
dendo entrevistas. 

CURTAS
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Sylvio Capanema defendeu a gestão coletiva para coibir problemas dos direitos autorais

O desembargador Sylvio Capa-
nema de Souza, diretor Cultu-
ral da Amaerj, participou, em 

17 de março, de uma audiência pública 
no Supremo Tribunal Federal (STF). 
Promovido pelo ministro Luiz Fux, o 
evento debateu alterações na gestão co-
letiva dos Direitos Autorais, promovi-
das pela edição da Lei 12.853/2013. O 
magistrado do TJ-RJ disse que a gestão 
coletiva é a melhor solução para o pro-
blema dos direitos autorais no Brasil.

Para Sylvio Capanema, a audiência 

pública já produziu um primeiro resul-
tado: desmentir a falácia de que a maio-
ria dos artistas repele a gestão coletiva e 
anseia pela intervenção estatal na gestão 
dos direitos autorais.

Sylvio Capanema questionou a com-
petência do ente estatal para solucionar 
o problema dos direitos autorais, diante 
da “secular tradição de ineficiência do 
Estado brasileiro”. Para o magistrado, a 
gestão coletiva no Brasil ainda é a me-
lhor solução para defender os direitos 
autorais dos titulares desses direitos.

Audiência Pública
Ao todo, foram ouvidos 24 exposito-

res inscritos. O ministro Fux agradeceu 
a participação de todos e afirmou que 
“a decisão do STF terá essencialmente 
uma profunda legitimação democrática, 
porquanto essa rica sociedade artística 
brasileira, sob o ângulo da criatividade, 
falou e foi ouvida”. Fux é relator de duas 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADIs 5062 e 5065) que tramitam no 
STF sobre o tema.
(Com informações do STF)

BRASIL

Diretor da Amaerj participa de audiência pública no STF 
Magistrado defendeu a gestão coletiva dos direitos autorais

A 11ª edição do Prêmio Innova-
re, lançado em 2 de abril, no 
Superior Tribunal de Justiça, 

avaliará na categoria Prêmio Especial 
iniciativas desenvolvidas para melho-

Inscrições para o Innovare acabam em 31 de maio

rar o sistema penitenciário brasileiro. 
O tema este ano é o “Sistema Peniten-
ciário Justo e Eficaz”. Para as categorias 
Ministério Público, tribunal, juiz indi-
vidual, advocacia e Defensoria Pública 

o tema é livre. Já a categoria especial 
é aberta a bacharéis de todas as áreas 
do conhecimento. As inscrições estão 
abertas até 31 de maio no site www.
premioinnovare.com.br.

O desembargador Sérgio Lú-
cio de Oliveira e Cruz, pre-
sidente da Comissão do 

XLV Concurso para Ingresso na Ma-

Comissão de Concurso para Magistratura aprova 27 candidatos

gistratura de Carreira do Estado do 
Rio de Janeiro, divulgou, em 24 de 
março, a classificação final do cer-
tame. Foram aprovados 27 candida-

tos, que deverão tomar posse como 
juízes substitutos neste mês de maio. 
Dos aprovados, 15 são mulheres e 12 
são homens.

Fellipe S
am

paio | S
TF 
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Associados da Amaerj, que fizeram aniversário no primeiro trimestre, se confraternizaram e ganharam brindes na sede da Associação

A
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Em um descontraído e animado cli-
ma de confraternização, os associa-
dos se reuniram, em 24 de março, 

na sede da Amaerj, para participar da Fes-
ta dos Aniversariantes do Trimestre. No 

CONVÊNIO

evento foram homenageados os associa-
dos nascidos em janeiro, fevereiro e março. 
O festejo contou com buffet especial e sor-
teio de diversos brindes. A agência de via-
gens TM Travel ofereceu a hospedagem 

de um final de semana em Búzios, que foi 
sorteada para o desembargador Paulo Ro-
berto Corrêa. Após a entrega dos brindes, 
todos os magistrados presentes cantaram 
parabéns para os aniversariantes.

Festa dos Aniversariantes do Trimestre reúne dezenas de associados na Amaerj

Amaerj renova parceria com a Toyota 

A Amaerj anuncia a renovação do convênio com a Kaizen Automóveis LTDA, concessionária autorizada da Toyota. 
O convênio oferece aos associados tratamento diferenciado e preços significativamente reduzidos, em toda a rede da 
montadora. Os benefícios incluídos na parceria são: descontos em automóveis 0 km com isenção de impostos (IPI / 
ICMS /IPVA) e em automóveis seminovos, serviços de blindagem, consórcio de automóveis, motos e imóveis, além da 
manutenção e reparo de peças. Todos os veículos adquiridos na concessionária ganharão um jogo de tapetes e película 
de proteção solar.

A concessionária Kaizen Automóveis é a maior representante da Toyota no Rio de Janeiro. É necessário apresentar a 
carteira de associado para obter os benefícios oferecidos pela parceria.  O gerente de vendas especiais, Alexandre Mattos, 
está à disposição de todos os associados e pode ser consultado pelos telefones (21) 3219-7070 / 7840-1884 ou através 
do e-mail: alexandremattos@toytakaizen.com.br.
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FLUXO FINANCEIRO

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2014

Demonstrativo da AMAERJ Janeiro Fevereiro Março

Saldo Abertura ( C/C + Aplicações ) 630.090,28 610.596,27 546.823,68

Receitas da AMAERJ
Mensalidades de Associados / Dependentes 271.602,70            272.416,20            269.805,40            
Taxa Administrativa Golden Cross 20.036,96              12.210,50              11.596,75              
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos 10.984,55              10.035,25              9.915,80                
Subvenções Diversas 14.300,00              -                        -                        
Reserva Colônia / Campestre 27.493,15              25.966,75              22.580,72              
Receitas Financeiras / Rendimentos 34,34                     30,82                     13,37                     
Recebimento do Seguro de Vida 89.650,98              89.650,98              88.736,94              
Recebimento de Empréstimos dos Associados 66.268,58              66.268,58              66.268,58              
Receb. Do Plano 3G VIVO 7.061,42                7.066,10                6.574,37                
Venda de Patrimônio -                        -                        -                        
Conta de terceiros 9.983,58                7.247,27                10.228,26              
Total de Receitas 517.416,26            490.892,45            485.720,19            

Despesas da AMAERJ
Salários 54.879,94              83.099,09              54.455,38              
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp) 24.423,69              27.135,91              25.011,96              
Encargos (inss, fgts, pis ) 29.012,94              28.897,49              30.687,42              
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio) 33.514,41              35.800,24              24.130,31              
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ 70.313,25              74.857,57              66.086,67              
Eventos / Encontros / Confraternizações 8.390,64                40.303,44              5.104,83                
Boletins, Jornais, Revista e Correios 9.605,52                6.103,43                2.711,07                
Material de Escritório / Uso e Consumo 3.542,11                4.979,90                4.269,19                
Manutenção e Conservação Bens -                        -                        -                        
Despesas Bancárias 624,79                   661,60                   478,79                   
Despesas com Regionais e Subseções -                        4.871,68                9.005,00                
Despesas Extraordinárias 51.689,41              68.903,28              46.528,73              
Investimentos / Imobilizações -                        -                        -                        
Impostos Diversos 9.198,76                3.738,52                5.992,14                
Plano 3G VIVO 8.875,47                9.035,95                -                        
Repasse Seguro de Vida Magistrados 91.399,73              90.282,72              90.769,31              
Repasse dos Empréstimos dos Associados 66.325,67              66.325,67              66.325,67              
Repasse para conta de terceiros 75.113,94              9.668,55                6.031,87                
Total de Despesas 536.910,27            554.665,04            437.588,34            

Saldo Final ( C/C + Aplicações ) 610.596,27            546.823,68            594.955,53            
Valores em Depósito para Repasse a terceiros 349.402,14            346.670,51            348.245,73            
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ 261.194,13            200.153,17            246.709,80            

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura ( Aplicações ) 707.561,04            723.681,69            734.190,78            
Mensalidades "FAIM" 12.137,07              7.007,15                6.031,87                
Despesas / Consultoria -                        -                        -                        
Receitas Financeiras / Rendimentos 3.983,58                3.501,94                4.988,00                

Saldo Final ( Aplicações ) 723.681,69            734.190,78            745.210,65            

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura ( C/C ) 949,77                   1.048,48                1.412,10                
Mensalidades Desportos 855,30                   781,29                   781,29                   
Despesas 702,59                   359,87                   523,44                   
Despesa Bancária 54,00                     57,80                     57,80                     

Saldo Final ( C/C ) 1.048,48                1.412,10                1.612,15                

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              

Demonstrativo da AMAERJ - Projeto Sonhar

Saldo Abertura ( C/C ) 4.626,98                5.296,98                5.966,98                
Doações Recebidas 670,00                   670,00                   670,00                   

Saldo Final ( C/C ) 5.296,98                5.966,98                6.636,98                
 RS


