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Presidente da Amaerj discursou durante a votação: “Buscamos a democratização interna do Judiciário”

Presidente da Amaerj destacou a importância do programa para o Judiciário fluminense

TJ-RJ

Tribunal Pleno vota anteprojeto do novo Codjerj

Após 39 anos de vigência do Código de Organização Judiciária, os desembargadores 
do TJ-RJ votaram, em 12 de maio, as mudanças do anteprojeto de um novo Codjerj. 
Em 7 horas de sessão, foram votados 19 dos 25 quesitos propostos. O Tribunal Pleno 
decidiu que as questões eleitorais – como as eleições diretas, os elegíveis e a reeleição – 
fossem encaminhadas para a Comissão de Regimento Interno. Pág. 07, 08 e 09

Juristur lança, em tarde emocionante, primeira 
coletânea com redações de alunos 

A Amaerj realizou, em 30 de abril, o lançamento da coletânea “Juventude e 
Judiciário Juntos, Rumo a um Futuro Justo”, escrito por estudantes de escolas 
do município do Rio de Janeiro, que participaram do programa da Associação 
“Juristur - Conhecendo o Judiciário” Pág. 03
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LEGISLATIVO

Magistrados terão direito 
de restituição por Fundo de 
Reserva

Os deputados estaduais do Rio apro-
varam projeto sobre a devolução das 
contribuições vertidas em favor do an-
tigo Fundo de Reserva Especial (Lei 
7.301/73). A Amaerj defende que os 
aposentados recebam as parcelas maio-
res, uma vez que não receberam o auxí-
lio-moradia Pág. 02

Os magistrados do TJ-RJ terão direito a 
receber o auxílio pré-escolar, conhecido 
como auxílio-creche. A Amaerj pleiteia 
que o benefício seja retroativo a setem-
bro de 2009 – data da publicação da Lei 
dos Fatos Funcionais.

AÇÃO AMAERJ

Pág. 06

Conselho da Magistratura 
aprova requerimento da 
Amaerj por auxílio-creche

BRASIL

CCJ do Senado aprova PEC 
do ATS para magistratura e 
Ministério Público

Após grande mobilização, as Associações 
de todo o país conquistaram a aprova-
ção do Adicional por Tempo de Servi-
ço (ATS), atual VTM, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
do Senado. A PEC 63/2013 trata da va-
lorização da carreira, alcançando aposen-
tados e pensionistas. Pág. 10
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EXPEDIENTE

AÇÃO AMAERJ

O juiz Rossidélio Lopes, presi-
dente da Amaerj, se encon-
trou, em 29 de abril, com a 

prefeita de Angra dos Reis, Conceição 
Rabha, e o secretário de Governo, Rob-
son Marques. Na reunião, foi discutida 
a implementação dos projetos sociais da 

Presidente da Amaerj se reúne com juízes e prefeita de Angra dos Reis
Unificação de entrâncias e projetos sociais foram abordados nos encontros

Associação e de juízes do TJ-RJ na cida-
de. Em seguida, o magistrado também 
se reuniu com os cinco juízes de Angra. 
Os magistrados Carlos Manuel do Sou-
to, André Vaz Silva, Andreia Mauro de 
Oliveira, Carolina Martins Medina e 
Ivan Pereira Júnior pediram que fosse 

colocada em discussão a unificação de 
entrâncias.

O presidente da Amaerj constatou que 
todos os cinco juízes moram na comarca 
de Angra, um fenômeno quem vem se 
disseminando no interior - indo ao en-
contro das recomendações do CNJ, que 
obriga o magistrado a morar na comarca 
em que atua. Para o juiz Rossidélio Lo-
pes, fica incoerente o Tribunal de Justiça, 
mesmo que sem querer, prejudicar esses 
juízes no desdobramento da carreira.

“A solução é rediscutir os níveis da 
carreira de juiz de Direito, a fim de que 
os juízes titulares, que estão com domi-
cílio nas suas comarcas, não possam ser 
prejudicados em razão de cumprir as de-
terminações do Conselho Nacional de 
Justiça. É preciso haver uma reformula-
ção na carreira, que poderia ser dividida 
em juízes substitutos, juízes regionais e 
juízes de primeira entrância”, defende o 
presidente da Amaerj.

Amaerj fecha parcerias para Prêmio Juíza Patrícia Acioli

CURTAS

A 3ª edição do Prêmio Juíza Patrí-
cia Acioli de Direitos Humanos 
terá como parceiros o Banco 

Bradesco, a Vale, a Rio Ônibus, o Siste-

ma Firjan (Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro) e a Fetranspor 
(Federação das Empresas de Transportes 
de Passageiros do Estado do Rio de Ja-

neiro). As cinco empresas apoiarão o pro-
jeto da Amaerj, que será aberto em 11 de 
agosto. Os vencedores serão conhecidos 
no dia 17 de novembro. 

LEGISLATIVO

Alerj aprova projeto sobre devolução das contribuições vertidas em favor do 
Fundo de Reserva
Amaerj defende que aposentados recebam parcelas maiores das restituições previdenciárias

Os magistrados do Rio de Ja-
neiro terão o direito de serem 
restituídos das contribuições 

que fizeram para o antigo Fundo de 
Reserva Especial (Lei 7.301/73). O ór-
gão foi extinto e substituído, em 1999, 
pelo RioPrevidência (Lei 3.189/99). A 
Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) 
aprovou, em 6 de maio, o projeto de 
lei 2.889/14, dos poderes Executivo e 

Judiciário, que normatiza o reconheci-
mento do direito à restituição das par-
celas descontadas.

O TJ-RJ regulamentará a lei, obser-
vada a sua dotação orçamentária e o 
seu caráter indenizatório. A Amaerj 
defende que os aposentados recebam 
as parcelas maiores, uma vez que não 
receberam o auxílio-moradia.

Terão direito à devolução das contri-

buições os magistrados que não exerce-
ram o direito de permanecer no referido 
sistema, quando da sua extinção pela 
Lei 3.189/99. O projeto foi discutido no 
Colégio de Líderes antes da votação em 
plenário. Das 14 emendas apresentadas, 
três foram aprovadas. Entre elas está a 
que veda a devolução da contribuição 
àqueles que já usufruem do benefício 
instituído pela Lei 7.301/73.
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AÇÃO AMAERJ

Dezenas de estudantes de esco-
las do município do Rio de 
Janeiro participaram, em 30 

de abril, do lançamento da coletânea 
“Juventude e Judiciário Juntos, Rumo 
a um Futuro Justo”, realizado na escola 
Rachel de Queiroz, no Centro do Rio. 
A obra reúne redações de estudantes 
do nono ano da rede municipal, que 
participaram do programa da Amaerj 
“Conhecendo o Judiciário” - também 
denominado como “Juristur” - no pe-
ríodo de 2010 a 2012. O presidente da 
Associação, juiz Rossidélio Lopes, o juiz 
Joel Pereira, coordenador do projeto, o 
desembargador Siro Darlan, a assessora 
da subsecretaria de educação da Secre-
taria Municipal de Educação do Rio 
(SME), Solange Lousada, e o advogado 
Rogério Barbosa da Silva, presidente da 

Magistrados e estudantes realizam lançamento de trabalhos que retratam o Judiciário
Obra reúne redações e ilustrações de alunos do 9º ano da rede municipal do Rio, que participaram do Juristur

Juristur

O programa “Conhecendo o Judiciário” tem como objetivo de forma lúdica e divertida contribuir para a formação pro-
fissional dos estudantes de Direito, assim como criar canais de comunicação com as escolas e a sociedade em geral, aproxi-
mando-os do Poder Judiciário. A iniciativa é pioneira no Brasil e atende a Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que recomenda a implantação de “pelo menos um programa (por Estado) de esclarecimento ao público sobre as funções, 
atividades e órgãos do Poder Judiciário em escolas ou quaisquer espaços públicos”. O Juristur é voltado para os estudantes 
do ensino fundamental, médio e universitários. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), a Secretaria 
Municipal de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro (SME), a Fetranspor (Federação das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro) e a Rio Ônibus são parceiras do projeto.

Comissão “OAB Vai à Escola”, partici-
param do evento.

O estudante Glauber Barros de Car-
valho, vencedor do concurso realizado 
pelo programa, em 2011, na categoria 
“melhor redação”, deu início ao evento 
com a leitura do seu texto premiado. 
Em seguida, o presidente Rossidélio 
falou sobre a importância da iniciativa 
para o Judiciário fluminense. “O proje-
to Juristur da Amaerj busca desmistifi-
car um pouco essa história de que o juiz 
vive num pequeno pedestal e que todas 
as suas vontades são satisfeitas. Há um 
forte interesse dos magistrados, que são 
juízes de direito, em se aproximar da so-
ciedade”, pontuou o magistrado.

Logo após o pronunciamento do juiz, 
a assessora da subsecretaria de educação 
da Secretaria Municipal de Educação 

do Rio (SME), Solange Lousada, tomou 
a palavra e destacou o valor da experi-
ência proporcionada pelo projeto para 
a formação dos alunos como cidadãos. 
“Essa é uma tarde de muita alegria para 
mim, pois eu sou uma entusiasta do 
projeto. A visita ao Fórum é algo fantás-
tico, uma oportunidade única de vocês 
aprenderem os seus direitos, e também 
de entenderem que o direito de vocês vai 
até aonde começa o direito do outro”, 
destacou Solange.

Em seguida, o juiz Joel Pereira, coor-
denador do Juristur, falou emocionado 
sobre a coletânea. “Estou muito feliz 
com o lançamento, pois nós lutamos 
muito para que esse momento chegasse. 
É muito gratificante receber informa-
ções de que alunos que participaram do 
programa passaram a se dedicar mais 
aos estudos dentro de sala de aula. Pa-
rabéns aos professores e a vocês, alunos, 
que são autores dessa obra”, finalizou o 
magistrado.

Ao final, o desembargador Siro Dar-
lan, titular da 7ª Câmara Criminal do 
TJ-RJ, se pronunciou sobre a oportuni-
dade de mostrar aos jovens os diversos 
papeis que podem ocupar na sociedade. 
“Queremos que através dessa oportu-
nidade vocês se inspirem e sejam advo-
gados, promotores, delegados, serven-
tuários - entre outras profissões que 
abraçam o Direito - para construir a paz 
social”, exaltou Siro. Após o discurso 
do magistrado, todos foram convidados 
a participar, no refeitório da escola, do 
lanche oferecido pela Fetranspor, uma 
das parceiras do projeto.

Alunos vencedores das categorias slogan, ilustrarção e redação foram homenageados durante o lançamento
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REGIONAIS

Amaerj Nova Friburgo empossa nova diretoria
Juiz Paulo Vagner Guimarães Pena é o novo presidente da Regional

A 5ª Secção Regional da Amaerj, 
em Nova Friburgo, realizou, 
em 10 de abril, a cerimônia de 

posse da nova diretoria. Na ocasião, o 
juiz Fernando Luis Gonçalves Moraes 
transmitiu o cargo ao juiz Paulo Vag-
ner Guimarães Pena, que presidirá a 

regional no biênio 2014-2015. O pre-
sidente da Amaerj, juiz Rossidélio Lo-
pes, prestigiou o evento.

Após a solenidade, todos os magis-
trados se confraternizaram no Res-
taurante Viva Rô, localizado na Serra 
Fluminense. Estiveram presentes a 

desembargadora Conceição Mous-
nier, esposa do juiz Paulo Vagner Gui-
marães Pena, e os juízes Márcio Gava, 
Juliana Grillo, Maria do Carmo Padi-
lha Gerk, Ana Paula Azevedo Gomes, 
Isabel Daher da Rocha e Samara Frei-
tas Cesário.

Amaerj Duque de Caxias reempossa juiz Antonio Alves Junior
Magistrado destaca movimento associativo para promover a união da classe

Reeleito ao cargo de presidente da 
9ª Seção Regional da Amaerj, em 
Duque de Caxias, para o biê-

nio 2014-2015, o juiz Antonio Alves 
Cardoso Junior foi empossado, no dia 
7 de maio, em cerimônia realizada no 
Tribunal do Júri do Fórum de Caxias. 
A solenidade contou com a presença 
do presidente da Associação, juiz Ros-
sidélio Lopes, do presidente da OAB 
de Duque de Caxias, Geraldo Mene-
zes, da representante da Secretaria 
de Assistência Social do Município, 
Claudia Peixoto, e da delegada de Du-

que de Caxias, Cristiana Onorato. 
Durante o evento, Antonio Alves de-

clarou: “Acho fundamental essa repre-
sentação oficial em cada região, pois au-
xilia na promoção da união dos colegas, 
o que para mim é muito importante”.

Na ocasião, o presidente da Regional 
também falou sobre o cargo, e destacou 
o seu objetivo para o futuro a frente da 
seccional. “Tenho 15 anos de magistra-
tura, e é honorífico ser presidente da 
regional. A minha intenção é continuar 
sendo um braço da presidência. A ma-
gistratura durante décadas esteve acos-

tumada que as coisas acontecessem por 
gravidade, e hoje não está sendo mais as-
sim. Essa mudança de mentalidade está 
vindo aos poucos, e o relacionamento 
com outros operadores do Direito é fun-
damental para a prestação jurisdicional: 
como a OAB, o Ministério Público, a 
Defensoria, Serventuários. Espero po-
der colaborar”, declarou o magistrado.

Ao final, Rossidélio deu as boas vin-
das ao juiz Antonio Alves e falou de 
expectativas para o futuro. “Caxias é 
historicamente uma subseção organi-
zada, e trabalhamos diariamente com 
esse pensamento da união, através do 
nosso site e dos nossos boletins. Sei, 
Antonio, que você está ao nosso lado, 
da Amaerj, da AMB, dos nossos co-
legas trabalhistas e federais. Espero 
que você tenha sucesso no processo 
associativo aqui em Duque de Caxias, 
e que a gente possa avançar para que 
daqui a dois anos, quando estivermos 
saindo, que possamos deixar uma as-
sociação melhor para todos os juízes”, 
encerrou Rossidélio. 

Juízes Rossidélio Lopes e Antonio Cardoso, e o representante da OAB Duque de Caxias, Geraldo Menezes
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Natacha Nascimento Gomes Tostes G. de Oliveira e Simone de Araújo Rolim

Presidente:
Diretora Executiva:
Diretor Secretário:
Suplentes:

Antonio Alves Cardoso Junior
Vera Maria Andrade Lage

Sylvia Therezinha Haussen A. de Leão

Presidente:
Diretora Executiva:
Diretor Secretário:
Suplentes: Márcio Ribeiro Alves Gava e Ana Paula de Azevedo Gomes

Paulo Vagner Guimarães Pena
Paula do Nascimento Barros Gonzalez Teles

Fernando Luís Gonçalves de Moraes
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O presidente da Amaerj, juiz Ros-
sidélio Lopes, recebeu o juiz 
Marcos Peixoto, em 25 de abril. 

O associado apontou problemas de defi-
ciência cartorária e excesso de feitos nos 
plantões judiciários. Na ocasião, o juiz pe-
diu para que a Amaerj consultasse toda a 
classe no intuito de solucionar a questão. 
Segundo Marcos Peixoto, uma das alter-
nativas seria a disponibilização de dois 
juízes em cada plantão, como acontece no 

Magistrados pedem mudanças nos plantões judiciários
Maioria dos associados pede colocação de dois juízes em cada plantão

Ministério Público e na Defensoria Pú-
blica, que já dispõem de dois defensores e 
dois promotores nos plantões.

“Fiz um plantão no dia 21 (Feriado de 
Tiradentes) e me assustou a questão do 
volume e a questão cartorária. Esses pon-
tos poderiam ser revistos. A estrutura 
cartorária está totalmente defasada dian-
te desse volume de feitos que tem che-
gado ao plantão. Outra questão seria o 
acréscimo de mais um juiz nos plantões”.

Associados pedem dois juízes nos
plantões

Atendendo ao pedido do juiz Mar-
cos Peixoto, a Amaerj fez uma enquete 
sobre o tema no site da Associação. A 
maioria dos votantes (68% - 108 votos) 
acredita que já está na hora do plantão 
judiciário ser realizado com dois juízes, 
por causa do grande volume de ocorrên-
cias. De um total de 159 votos, apenas 
32% foram contra (51 votos).

CURTAS

Justiça condena os dois últimos PMs acusados de executar Patrícia Acioli

O Tribunal do Júri de Niterói con-
denou, em 14 de abril, os dois 
últimos policiais militares acusa-

dos de envolvimento no assassinato da juíza 
Patrícia Acioli, ocorrido em agosto de 2011. 
Sammy dos Santos Quintanilha cumprirá 
25 anos de reclusão em regime fechado pe-

los crimes de homicídio triplamente qua-
lificado (motivo torpe, emboscada e para 
assegurar impunidade de outros crimes) e 
formação de quadrilha. Handerson Lents 
Henriques da Silva recebeu pena de 4 anos 
e seis meses, em regime semi-aberto, por 
violação de sigilo funcional - ele confessou 

em seu interrogatório que forneceu o en-
dereço de Patricia Acioli para os colegas da 
coorporação executarem o crime. Também 
foi decretada a perda da função pública dos 
militares. No total, 11 policiais foram con-
denados pelo crime, com a soma das penas 
chegando a 290 anos e dois meses.

CNJ aprova resolução que regulamenta a carteira de identidade de magistrados

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) aprovou a 
resolução que propõe a 

padronização da carteira de iden-

tidade de magistrados do Poder Ju-
diciário. O Pedido de Providências 
foi formulado pela AMB, para que 
as carteiras funcionais sejam reco-

nhecidas em todo o território brasi-
leiro. Os tribunais terão o prazo de 
até dez meses para a instituição do 
novo modelo.

O presidente da Amaerj, juiz Ros-
sidélio Lopes, entregou, em 8 de 
maio, a doação arrecada para 

a família da auxiliar de serviços gerais, 
Cláudia Silva Ferreira, vítima do crime 
que chocou o país em março deste ano. A 
iniciativa foi idealizada por uma associada 

Amaerj entrega doações arrecadadas à família de mulher arrastada por PMs
Crime que chocou o país comoveu magistrados e civis na ajuda aos familiares da vítima

que manifestou interesse em ajudar finan-
ceiramente os familiares da vítima. 

Em apoio à causa, a Associação dis-
ponibilizou no período de um mês uma 
conta para que os associados e a socieda-
de em geral também pudessem contri-
buir. Durante o período, a Associação 

ofereceu apoio jurídico aos familiares.
Claudia teve o corpo arrastado por 

350 metros por um carro da Polícia 
Militar, em 16 de março, no Morro da 
Congonha, em Madureira. A auxiliar 
de serviços gerais deixou oito filhos — 
quatro biológicos e quatro adotivos.

Associação apresenta requerimento ao TJ-RJ

A Associação encaminhou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no fim de maio, requerimento solicitando mudanças 
no sistema vigente dos Plantões Judiciários diurnos realizados pela Corte fluminense. A Amaerj requer que haja a indi-
cação de dois juízes para os plantões da Capital e de Niterói, ao invés de um, como é feito atualmente.
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CURTAS

O artigo “Legalidade sem exce-
ção”, de autoria do presidente 
da Amaerj, juiz Rossidélio 

Lopes, foi publicado, em 10 de maio, 
pelo jornal O Globo. No texto, o ma-
gistrado fala sobre o antagônico uso 

O Globo publica artigo do presidente da Amaerj

da “Declaração Universal dos Direitos 
Humanos” pela sociedade. De acordo 
com o juiz, o documento, que foi apro-
vado em 1948 pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas, propõe princí-
pios de igualdade e liberdade entre os 

homens, mas em razão de interesses 
políticos é garantido apenas a deter-
minados segmentos da sociedade. Para 
ler o artigo na íntegra acesse o site da 
Associação, através do link http://zip.
net/bjnmy7.

TJ-RJ

Ministro afirmou que liberdade de expressão é fundamental para uma sociedade democrática

O Tribunal de Justiça do Rio re-
cebeu, em 7 de abril, o primei-
ro dia do seminário “A Liber-

dade de Expressão e o Poder Judiciário”. 
O presidente da Amaerj, juiz Rossidélio 
Lopes, prestigiou a cerimônia de aber-
tura, que foi presidida pelo presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Joaquim Barbosa, no Plená-
rio do TJ-RJ. O ministro destacou a li-
berdade de expressão como um direito 
fundamental para a construção de uma 
sociedade democrática.

Para Joaquim Barbosa, a imprensa 
contribui para que os indivíduos formem 
suas próprias convicções sobre temas 

TJ-RJ sedia seminário com a presença do ministro Joaquim Barbosa
Evento discutiu a liberdade de expressão e o Poder Judiciário

importantes para a comunidade. O mi-
nistro acredita que a imprensa livre é o 
melhor antídoto contra arbitrariedades e 
desmandos do Poder Público. No entan-
to, o presidente do STF afirma que abu-
sos no exercício da liberdade de expressão 
devem ser coibidos. “Nenhum direito 
pode ser desculpa para o racismo, sexis-
mo ou estigmatização religiosa. O desa-
fio reside em identificar quando exceções 
ao direito podem ser aplicadas. Esse é o 
delicado papel do Poder Judiciário”.

A presidente Leila Mariano disse que 
o TJ-RJ, apontado pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) como o mais 
produtivo do país entre os tribunais es-

taduais, tem tradição no exame de ques-
tões relativas à liberdade de expressão. A 
desembargadora destacou a implemen-
tação da Lei de Acesso, sendo o Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
o órgão público estadual que disponibi-
liza mais informações em seu site.

O evento foi resultado da parceria 
entre o STF, as Relatorias Especiais 
de Liberdade de Expressão das Na-
ções Unidas (ONU) e da Organiza-
ção dos Estados Americanos (OEA), 
e a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO).
(Com informações do TJ-RJ)

A
lexandre M

oreira

Conselho da Magistratura aprova requerimento da Amaerj por auxílio-creche

A presidente do TJ-RJ, desem-
bargadora Leila Mariano, co-
municou que o Conselho da 

Magistratura atendeu ao requerimento 
da Amaerj (nº 2012-0083367) e apro-

vou a concessão do auxílio pré-escolar 
para magistrados, conhecido como au-
xílio-creche. Em maio, a Amaerj pleiteou 
ao Tribunal que o auxílio seja retroativo a 
setembro de 2009 – data da publicação da 

Lei dos Fatos Funcionais da Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro (5.535/09). 
Segundo a desembargadora Leila, tam-
bém está em estudo a concessão, ainda 
este ano, do auxílio-educação.

AÇÃO AMAERJ
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TJ-RJ

Tribunal Pleno vota anteprojeto de lei de organização judiciária e retira matéria eleitoral
Desembargadores decidem encaminhar questões eleitorais para Comissão de Regimento Interno

Foi votado, em 12 de maio, o an-
teprojeto de lei do novo Código 
de Organização Judiciária do 

Estado do Rio de Janeiro (Codjerj), 
que será encaminhado à Assembleia 
Legislativa (Alerj). No início da sessão, 
o Tribunal Pleno decidiu, por maioria, 
que todas as questões eleitorais fossem 
retiradas da pauta. Os desembargado-
res entenderam que a matéria seria de 
competência interna do Tribunal e não 
objeto de projeto de lei. Por isso, a ma-
téria eleitoral será encaminhada para a 
Comissão de Regimento Interno, onde 
as questões serão rediscutidas. Em 7 
horas de sessão, foram votados 19 dos 
25 quesitos.

Após quase quatro décadas de vi-
gência do Código, os desembargadores 
votaram o anteprojeto com o objetivo 
de torná-lo mais adequado aos novos 
tempos da Justiça e da sociedade em 
geral. “Vivemos hoje um momento his-
tórico”, afirmou a presidente do TJ-RJ, 
desembargadora Leila Mariano, na 
abertura da sessão.

A primeira questão decidida foi a 
respeito das regras de eleição dos mem-
bros administrativos do Tribunal. Pelo 
voto de 109 dos 135 desembargadores 
presentes, ficou decidido que as maté-
rias envolvendo eleições deverão estar 

contidas no Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça e não no Codjerj 
e, por esse motivo, ficaram para serem 
votadas em uma próxima sessão. Em 
seguida, foi indagado ao Tribunal Ple-
no se “a emenda extemporânea propos-
ta pela Amaerj deveria ser votada”, re-
lativa às eleições diretas. A alternativa 
“não” teve 68 votos, contra 57 do “sim”, 
com 8 abstenções.

Segundo o presidente da Associação, 
juiz Rossidélio Lopes, a Amaerj não 
propôs, no dia 31 de março, emenda ao 
Código de Organização Judiciária. “A 
Associação propôs a modificação do 
Regimento Interno, assim como as de-
mais associações estaduais do Brasil. A 
oportunidade desta votação se deu pela 
gentileza da presidente Leila Mariano, 
que entendeu a importância da eleição 
direta para a democratização do Judi-
ciário. A desembargadora apresentou à 
Colen, que a separou como destaque. O 
que foi votado foi apenas a possibilida-
de de ser apresentada emenda dessa na-
tureza e o resultado nos deixa bastante 
otimista para que o Tribunal continue 
na vanguarda nacional e possibilite a 
votação direta dos juízes aos cargos de 
direção do Tribunal. É de só menos 
importância que tenha se utilizado a 
expressão extemporânea, até porque a 

questão voltará a ser discutida dentro 
da Comissão de Regimento Interno, 
com a participação de todos os setores 
do Tribunal”, afirma o magistrado.

Em seu discurso na sessão, Rossidé-
lio Lopes defendeu a implantação das 
eleições diretas para a mesa diretora do 
TJ-RJ. “O Tribunal do Rio de Janeiro 
tem uma tradição democrática avan-
çada em relação aos demais tribunais, 
e a eleição direta para presidente virá 
independente de uma decisão que seja 
tomada hoje pelo CNJ, ou pelo Con-
gresso. O que nós pedimos é que esse 
avanço seja uma marca registrada do 
nosso Tribunal. Que se reafirme que o 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
não é um tribunal conservador”.

Pleno e Órgão Especial ganham novas 
atribuições

A principal alteração aprovada foi a 
respeito do preenchimento das vagas do 
Órgão Especial pertinentes ao quinto 
constitucional. Pelo novo texto, o Ór-
gão Especial será composto pelos 13 de-
sembargadores mais antigos, sendo três 
vagas vindas do quinto, uma para cada 
classe de origem – advogados e promo-
tores – e a terceira alternadamente, e 
12 eleitos, sendo duas vagas do quinto, 
uma reservada a cada classe de origem. 

Desembargadores votaram 19 dos 25 propostas, no Tribunal Pleno. Matéria eleitoral será modificada pelo Regimento Interno do TJ-RJ

Luis H
enrique | TJ-R

J
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Resultado da votação do anteprojeto de lei do Codjerj

Qual o projeto básico de Lei de Organização Judiciária?
✓ Projeto consolidado pela Colen (94 votos)
x Substitutivo Desembargador Nagib Slaibi (22 votos)
x Substitutivo Desembargador Siro Darlan (3 votos)
x Abstenção (10 votos)

A eleição dos membros do Conselho da Magistratura que não integrarem a Administração do Tribunal será feita:
x Pelo Órgão Especial (59 votos)
✓ Pelo Tribunal Pleno (71 votos)
x Abstenção (Nenhum voto)

A eleição dos membros das Comissões de Legislação e Normas e de Regimento Interno será feita:
✓ Pelo Órgão Especial (69 votos)
x Pelo Tribunal Pleno (63 votos)
x Abstenção (Nenhum voto)

O acesso de Juízes de Direito ao cargo de Desembargador será decidido:
✓ Pelo Órgão Especial (75 votos)
x Pelo Tribunal Pleno (57 votos)
x Abstenção (Nenhum voto)

A autoconvocação do Tribunal Pleno será feita mediante requerimento:
x Da maioria absoluta dos desembargadores ativos (34 votos)
x De um terço dos desembargadores ativos (44 votos)
✓ Matéria a ser tratada no Regimento Interno (53 votos)
x Abstenção (1 voto)

Qual o quórum de instalação do Tribunal Pleno?
✓ 120 desembargadores (dois terços dos cargos existentes) (66 votos)
x 91 desembargadores (maioria absoluta dos cargos existentes) (30 votos)
x Matéria a ser tratada no Regimento Interno (36 votos)
x Abstenção (Nenhum voto)

Nas deliberações ordinárias, qual o quórum necessário para aprovação?
x Maioria absoluta dos votos, levando-se em consideração os cargos providos (32 votos)
x Maioria absoluta dos votos, levando-se em consideração os cargos existentes (31 votos)
✓ Maioria dos votos dos presentes (62 votos)
x Abstenção (5 votos)

Quesito sobre a composição do Órgão Especial. (Propostas têm desdobramento na representação dos 
desembargadores do quinto constitucional no Órgão Especial):
✓ 13 mais antigos, sendo três vagas do quinto, uma para cada classe de origem e a terceira alternadamente, e 12 eleitos, sendo 
duas vagas do quinto, uma reservada a cada classe de origem. (57 votos)
x 13 mais antigos independentemente da origem e 12 eleitos independentemente da classe de origem. (35 votos)
x 12 membros providos por eleição e 13 membros por antiguidade, em ordem decrescente, respeitado o quinto constitucio-
nal e os critérios da alternância e da sucessividade, de forma que, sempre que possível, os representantes de uma dessas classes 
superem os de outra em uma unidade. As vagas de antiguidade destinadas ao quinto constitucional deverão ser preenchidas 
pelos Desembargadores oriundos da classe do Ministério Público ou da classe dos Advogados mais antigos do Tribunal 

De acordo com o texto aprovado, 
passou a ser atribuição do Tribu-
nal Pleno a eleição dos membros do 
Conselho da Magistratura que não 
integrarem a Administração do Tri-
bunal. Ficou também decidido que 

o quórum de instalação do Pleno é 
de 120 desembargadores (dois terços 
dos cargos existentes) e que nas deli-
berações ordinárias o quórum neces-
sário para aprovação é da maioria dos 
votos dos presentes.

O Órgão Especial terá entre as suas 
atribuições, eleger os membros das 
Comissões de Legislação e Normas e 
de Regimento Interno e de decidir o 
acesso de juízes de Direito ao cargo de 
desembargador.
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Pleno, conforme ordem decrescente de antiguidade. (32 votos)
x Abstenção (7 votos)

Quesito sobre mudança de competência das Varas de Órfãos e Sucessões:
x As atuais Varas de Órfãos e Sucessões existentes no Foro Central da Comarca da Capital serão transformadas em Varas 
Cíveis de competência genérica, mantendo os feitos em andamento e distribuindo os novos para todas as demais Varas 
de Família, considerando a competência para a abertura da sucessão, que terão competência orfanológica e sucessória 
cumulativa. (42 votos)
✓ A matéria não será tratada na Lei de Organização Judiciária, mas por Resolução do Tribunal. (79 votos)
x Abstenção (8 votos)

Quesito relativo à alteração da competência da Vara de Registros Públicos:
x A Vara de Registro Público existente no Foro Central da Comarca da Capital será transformada em Vara Cível de 
competência genérica, mantendo sua competência registral específica, procedendo-se à compensação da distribuição. 
(44 votos)
✓ A matéria não será tratada na Lei de Organização Judiciária, mas em Resolução do Tribunal. (77 votos)
x Abstenção (9 votos)

Deve haver rodizio na Presidência das Câmaras?
x Sim (43 votos)
✓ Não (67 votos)
x Matéria a ser tratada em Regimento Interno (23 votos)
x Abstenção (Nenhum voto)

O Juiz de Direito não poderá desempenhar a função de Diretor do Fórum por mais de dois anos, salvo situações 
especiais nas quais o rodízio entre os juízes da Comarca não for possível?
✓ Não poderá (70 votos)
x Poderá sem restrição (56 votos)
x Abstenção (5 votos)

Deve haver redução da distribuição do desembargador no exercício das funções de Gestor do Fundo Especial?
✓ Sim (65 votos)
x Não (64 votos)
x Abstenção (3 votos)

Deve haver redução da distribuição do desembargador no exercício das funções de Presidente da Mútua dos 
Magistrados?
✓ Sim (74 votos)
x Não (56 votos)
x Abstenção (2 votos)

Juízes de Direito poderão atuar mais de quatro anos em funções de Auxílio junto a Administração Superior do 
Tribunal?
x Sim (32 votos)
✓ Não (97 votos)
x Abstenção (3 votos)

Os artigos que tratam do Tribunal Pleno devem permanecer onde estão no anteprojeto apresentado pela COLEN ou 
devem ser deslocados para a parte inicial do anteprojeto?
✓ Permanecem na forma como foi apresentada a proposta (55 votos)
x Devem ser deslocados para a parte inicial do anteprojeto (46 votos)
x Abstenção (30 votos)

Vigência da Lei:
✓ Na data da publicação (50 votos)
x 30 dias (19 votos)
x 60 dias (43 votos)
x Abstenção (18 votos)
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AÇÃO AMAERJ

O presidente da Amaerj, juiz 
Rossidélio Lopes, recebeu, em 
11 de abril, a visita do presi-

dente da Associação Paulista de Magis-
trados (Apamagis), juiz Jayme Martins 
de Oliveira Neto. No intuito de estrei-
tar laços com a Amaerj, o magistrado 
conheceu o Judiciário fluminense e de-
bateu assuntos de interesse da classe. A 

Amaerj recebe visita do presidente da Associação Paulista
A favor das eleições diretas, magistrado discutiu assuntos de interesse das associações

Presidentes da Apamagis e da Amaerj se reuniram 
no Rio de Janeiro

A
m

aerj

favor das eleições diretas, o juiz também 
defendeu o pacto federativo como for-
ma de fortalecer a Justiça estadual.

“Nós temos um zelo muito especial 
pelo pacto federativo, pelas ideias de fe-
deração, de fortalecimento dos estados. 
Sentimos que, nos últimos anos, com as 
mudanças processuais e administrativas 
vindas do CNJ, os estados estão siste-
maticamente enfraquecidos. Sou contra 
essa enfraquecimento dos estados, e vou 
trabalhar pelo fortalecimento dos esta-
dos junto a federação. Sou totalmente 
favorável a descentralização, que é a me-
lhor maneira de gerir o recurso público. 
Nosso pleito é fortalecer, nos próximos 
dois anos, a Justiça estadual”, afirmou o 
presidente da Associação Paulista.

Assim como a Amaerj, a Apamagis 
também pleiteou, em 31 de março, elei-
ções diretas no tribunal. Segundo o juiz 
Jayme Martins, o presidente do TJ-SP 
demonstrou simpatia à ideia. “O desem-
bargador José Renato Nalini declarou, 
na presença de todos os colegas, que era 

simpático às eleições diretas. Então, isso 
trouxe muita esperança a magistratura 
de São Paulo, o pleito está sendo condu-
zido de maneira muito respeitosa. Nós 
acreditamos que as eleições diretas são 
importantes para a magistratura e para 
o progresso do Judiciário, por justamen-
te envolver todos os juízes na gestão do 
Tribunal. Vamos conversar com cada 
integrante do Órgão Especial”.

Primeiro juiz de 1ª instância eleito para 
a presidência da Apamagis, o magistrado 
acredita que é muito positivo o protago-
nismo dos juízes nas associações. “A im-
portância é a corresponsabilidade, onde 
todos estão envolvidos no mesmo projeto 
de aperfeiçoamento do Poder Judiciário. 
Isso significa que chegou o momento do 
juiz de primeira instância também se 
envolver com a evolução da sua própria 
instituição. O Poder Judiciário precisa 
evoluir, caminhar, e essa evolução exige 
que todos os seus integrantes estejam 
emanados em um único pensamento de 
evolução da magistratura”.

BRASIL

A magistratura nacional realizou 
intensa mobilização e conquis-
tou, em 21 de maio, a aprovação 

na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) da PEC 63/2013, so-
bre o Adicional por Tempo de Serviço 
(ATS), atual VTM, para a magistratura 
e o Ministério Público. O presidente da 
Amaerj, juiz Rossidélio Lopes, acompa-
nhou a votação em Brasília, represen-
tando os magistrados do Rio e o TJ-RJ. 
Também acompanharam a sessão os juí-
zes Paulo Feijó, vice-presidente da AMB, 
Paulo Guilherme Périssé, presidente da 
Amatra-1, e o promotor de Justiça Lucia-
no Mattos, presidente da Amperj. 

A proposta, que trata da valorização 
da carreira, restabelecendo o adicional 
de tempo de serviço com o nome de 

Magistratura conquista aprovação da PEC 63 na CCJ do Senado 
Associações realizaram grande mobilização em busca de apoio por valorização da classe

valorização do tempo de Magistratura 
e Ministério Público, alcançando apo-
sentados e pensionistas, teve relatório 
favorável do senador Vital do Rêgo 
(PMDB/PB).

“A aprovação do VTM (Valorização 
por Tempo na Magistratura) é o resul-
tado da união das Associações e dos Tri-
bunais”, afirmou o presidente da Ama-
erj. A sessão foi marcada pela presença 
de magistrados representando diversas 
associações do país.

A Amaerj, juntamente com a AMB, a 
Amatra-1, a Ajuferjes e a Amperj, reali-
zou uma grande mobilização em busca 
de apoio na votação pelo VTM. Antes 
da votação, as Associações tiveram reu-
niões com os senadores do Rio de Ja-
neiro. Nos encontros, Lindbergh Farias 

(PT-RJ), Marcelo Crivella (PRP-RJ) e 
Francisco Dornelles (PP-RJ) se mostra-
ram favoráveis ao pleito.

O relator da matéria, senador Vital do 
Rêgo, que já havia apresentado o pare-
cer na semana passada, defendeu que os 
integrantes acompanhassem o seu voto. 
O parlamentar lembrou a existência de 
uma perda de interesse pela carreira e 
citou números: são 16.900 magistrados 
no País e 22.000 cargos a serem pre-
enchidos. “E tem um outro dado mais 
alarmante, somente nos últimos quatro 
anos, perdemos seiscentos magistrados, 
seiscentos magistrados”, frisou. 

Os senadores aprovaram o relatório 
por maioria dos votos. A PEC irá agora 
à votação no plenário do Senado e depois 
para análise da Câmara dos Deputados.
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AÇÃO AMAERJ

José Carlos de Figueiredo recebe medalha da 
Amaerj entregue pelo juiz Rossidélio Lopes

A
m

aerj

Amaerj e TJ-RJ homenageiam desembargador José Carlos de Figueiredo
1º vice-presidente do Tribunal foi condecorado pelos relevantes serviços prestados à magistratura

O Órgão Especial do TJ-RJ 
despediu-se, em 5 de maio, do 
desembargador José Carlos de 

Figueiredo, 1º vice-presidente do Tri-
bunal. O magistrado, que se aposentou 
compulsoriamente, foi homenageado 
pela presidente do Tribunal, desembar-
gadora Leila Mariano, com a Medalha 
de Honra da Magistratura Fluminense. 
Dois dias depois, na última sessão do 

desembargador na 11ª Câmara Cível, 
o presidente da Amaerj, Rossidélio Lo-
pes, entregou uma medalha de agrade-
cimento da Associação pelos relevantes 
serviços prestados à magistratura.

“É com muita honra que a Associação 
dos Magistrados do Rio de Janeiro entrega 
ao desembargador, após 38 anos de carrei-
ra, essa medalha. O desembargador, que 
foi diretor da Amaerj por muitos anos, é 
um exemplo para qualquer magistrado. 
Teve uma carreira irretocável, brilhante, 
dedicada ao serviço público. Em nome de 
todos os seus colegas, estamos aqui para 
agradecer pelo seu comprometimento 
com a magistratura e por ser um defensor 
das leis”, afirmou o juiz Rossidélio Lopes.

O desembargador José Carlos de Fi-
gueiredo também recebeu os cumpri-
mentos do presidente da Câmara, de-
sembargador Cláudio de Mello Tavares, 
e do Ministério Público.

“Agradeço a todos que colaboraram 
comigo, a tolerância dos colegas e a 
confiança em mim depositada. Tra-
balhei 12 anos na Amaerj, com muita 
honra, servindo e colaborando com 
a classe. Sempre procurei dignificar 
a função, cumprindo o meu dever da 
melhor forma. Essa recomendação re-
cebi dos meus pais, cumprir o dever 
com dignidade. Deles tenho a mais 
grata lembrança”, completou Figueire-
do, emocionado.

Formado pela Faculdade de Direito da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), 
o desembargador José Carlos de Figueire-
do ingressou na magistratura fluminense 
em 1976. Em abril de 1999, tomou posse 
no cargo de desembargador do TJ-RJ; em 
setembro de 2009 ingressou no Órgão 
Especial e desde janeiro ocupa o cargo de 
1º vice-presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro.

TJ-RJ

Desembargadora Maria Inês Gaspar é a nova 1ª vice-presidente do TJ-RJ
Presidente da 17ª Câmara Cível toma posse em cerimônia no Órgão Especial

A desembargadora Maria Inês 
da Penha Gaspar tomou pos-
se, em 12 de maio, como a 

nova 1ª vice-presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio. A cerimônia foi realiza-
da durante sessão solene do Órgão Es-
pecial. No início da cerimônia, a nova 
vice-presidente foi conduzida pelos 
desembargadores Luiz Felipe Haddad, 
Jessé Torres e Nagib Slaibi Filho.

A presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargadora Leila Mariano, recor-
dou que ambas foram aprovadas no 
mesmo concurso para a Magistratura, 
em 1978. A presidente desejou sucesso 
à colega em sua nova função. “Tenho 
certeza que com seu talento, seu conhe-
cimento político, sua formação acadê-
mica, seu compromisso inabalável com 
a causa democrática, Vossa Excelência 
irá brilhar na 1ª Vice-Presidência”, disse.

O desembargador Jessé Torres saudou 
a desembargadora Maria Inês em nome 
do Tribunal de Justiça. O magistrado 
destacou que a nova vice-presidente 
sempre figurou entre os magistrados de 
maior produtividade no TJ, tanto em 
número de decisões, quanto em tempo 
gasto para proferi-las. O desembargador 
Jessé Torres também recordou o tempo 
em que a desembargadora Maria Inês 
atuava como juíza de menores na comar-

ca de Nova Iguaçu, destacando sua atua-
ção, compromisso e responsabilidade.

Em sua fala, a 1ª vice-presidente do 
TJ relembrou sua trajetória estudantil 
e profissional. A desembargadora agra-
deceu aos colegas que a elegeram para 
o cargo e prometeu uma gestão eficien-
te. “Darei o melhor de mim para que 
as atividades da 1ª Vice-Presidência 
se desenvolvam com ética e eficiência, 
sempre com respeito à Constituição 
Federal e às leis”.

A desembargadora Maria Inês Gas-
par é presidente da 17ª Câmara Cível e 
membro do Órgão Especial. É formada 
em Direito pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, tendo concluído 
mestrado em Direito Penal na mesma 
Instituição. Maria Inês ingressou na 
magistratura fluminense em 1978 e é 
desembargadora desde março de 1998.
(Com informações do TJ-RJ)

Desembargadoras Leila Mariano e Maria Inês em 
posse no orgão Especial

Luis H
enrique | TJ-R

J



A
m

a
erj N

o
tícia

s . M
a

io
 d

e 2
0

1
4

         1
2

TJ-RJ

A presidente do TJ-RJ, desembar-
gadora Leila Mariano, empos-
sou mais de 20 juízes promo-

vidos e removidos em sessão do Órgão 
Especial, realizada em 28 de abril. Além 
disso, trocaram também de serventia, 
através de permuta, o juiz Carlos Au-
gusto Borges, que foi empossado na 2ª 
Vara de Órfãos e Sucessões da Capital, e 
o juiz Eduardo Perez Oberg, empossado 
na Vara de Execuções Penais.

Os juízes promovidos são: Alexandre 
Guimarães Gavião Pinto, para a 4ª Vara 
Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/
Mesquita; Cristiane da Silva Brandão 
Lima, para 2ª Vara Criminal da Comar-
ca de Nova Iguaçu/Mesquita; Carlos 
Eduardo Iglesias Diniz, para a 2ª Vara 
Criminal da Comarca de São Gonçalo; 
Yedda Christina Ching San Filizzola 

TJ-RJ empossa juízes promovidos e removidos
Mais de 20 magistrados foram empossados no Órgão Especial

Assunção, para a 1ª Vara Criminal da 
Comarca de São João de Meriti; Patrícia 
Domingues Salustiano, para a 3ª Vara 
Cível da Comarca de Belford Roxo; Ju-
liana Kalichsztein, Vara da Infância da 
Juventude e do Idoso da Comarca de 
Duque de Caxias; Fernando Luiz Gon-
çalves de Moraes, para a 1ª Vara Cível de 
Campos dos Goytacazes.

Foram removidos os juízes Renato 
Lima Charnaux Sertã, para a 5ª Vara de 
Órfãos e Sucessões da Comarca da Ca-
pital; Carlos Gustavo Vianna Direito, 
para a 20ª Vara Criminal da Capital; 
Antonio Augusto de Toledo Gaspar, 
para o I Juizado Especial Criminal da 
Comarca de São Gonçalo; Gisele Guida 
de Faria, para a 38ª Vara Criminal da 
Comarca da Capital; Luiz Claudio Sil-
va Jardim, para o XV Juizado Especial 

Cível Regional de Madureira da Co-
marca da Capital; Ana Paula Rodrigues 
Silvano, para a 2ª Vara Cível Regional 
do Méier da Comarca da Capital; Jane 
Carneiro Silva de Amorim, para a 3ª 
Vara Cível Regional de Jacarepaguá da 
Comarca da Capital; Carlos Eduardo 
Carvalho de Figueiredo, para a 4ª Vara 
Criminal da Comarca de Duque de Ca-
xias; Regina Lúcia Chuquer de Almeida 
Costa de Castro Lima, para a 6ª Vara 
de Fazenda Pública da Comarca da Ca-
pital; Simone de Araujo Rolim, para o 
III Juizado Especial Cível da Comarca 
da Capital; Keyla Blank de Cnop, para 
o V Juizado da Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher da Comar-
ca da Capital; Katylene Collyer Pires 
de Figueiredo, 56º Juiz de Direito da 
Região Judiciária Especial - 1º Grupo; 
Leidejane Chieza Gomes da Silva, para 
a Comarca de Natividade; Henrique 
Assunção Rodrigues de Almeida, para a 
2ª Vara da Comarca de Rio das Ostras; 
Ludmila Vanessa Lins da Silva, para a 1ª 
Vara Criminal da Comarca de Resende; 
Luciana de Mello Novais, para a 1ª Vara 
de Família, da Infância, da Juventude e 
do Idoso da Comarca de Cabo Frio. A 
juíza Tania Sardinha Nascimento foi 
removida para a 2ª Vara de família Re-
gional da Barra da Tijuca, mas, por estar 
em licença médica, não tomou posse.

Juízes foram empossados no Órgão Especial do Tribunal de Justiça

Luis H
enrique

Tribunal inaugura Central de Mediações no Fórum de Volta Redonda
Presidente da Regional da Amaerj é o diretor do Cejusc

Foi inaugurado, em 9 de abril, o 
Centro Judiciário de Resolução de 
Conflitos e Cidadania (Cejusc), no 

Fórum de Volta Redonda. Dirigido pelo 
presidente da 6ª Regional da Amaerj, juiz 
Roberto Henrique dos Reis, o Centro terá 
uma equipe formada por 12 mediadores. 
O Cejusc tem a missão de dar fim aos 
conflitos – e por consequência, aos pro-
cessos – através da mediação.

Incentivado pelo CNJ, a mediação visa 
esvaziar os processos no Judiciário, esta-
belecer a aproximação das partes, além 
do possível resgate dos relacionamentos. 

É um passo aprofundado rumo não ape-
nas à solução de conflitos entre as partes, 
mas a uma eventual reconciliação entre 
as mesmas. Quando há acordo, o juiz o 
homologa e o processo é arquivado. O Ce-
jusc vai atender principalmente processos 
originários de Varas de Família, Cíveis, 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e é 
coordenado por Denise Cordeiro.

A cerimônia de inauguração contou 
com a presença da presidente do Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos (Nupemec), 
desembargadora Jacqueline Montene-

gro, da juíza-auxiliar da Presidência, 
Valéria Pachá, além de magistrados, ser-
vidores, representantes do Ministério 
Público e Defensoria Pública. 

Ao criar uma central de mediações em 
Volta Redonda, o TJ-RJ segue no cum-
primento de seu Plano Estratégico: esti-
mular a mediação como instrumento de 
resolução de conflitos, além de ampliar 
sua política de atuação para o interior. 
O Cejusc vai atender as demandas do 
município de Volta Redonda e é o pri-
meiro a ser instalado no 5º NUR.
(Com informações do TJ-RJ)
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O Órgão Especial aprovou, por 
unanimidade, quatro novas 
súmulas da jurisprudência 

predominante do TJ-RJ, que servirão 
de orientação nos julgamentos de re-
cursos nas Câmaras especializadas em 
Consumidor. 

A Súmula nº 302 estabelece que “com-
pete às Câmaras Cíveis especializadas 
o julgamento das demandas que envol-
vam as tarifas de água e esgoto sanitário, 
quando se tratar de serviço utilizado 
como destinatário final e for prestado 
por sociedade de economia mista”. 

TJ-RJ aprova súmulas que definem atribuições das Câmaras do Consumidor
Aprovação aconteceu no Órgão Especial na sessão do dia 23 de março

Outra súmula aprovada foi a de nº 
303, que diz: “excluem-se da competên-
cia das Câmaras Cíveis especializadas 
as demandas que envolvam a utilização 
de empréstimos financeiros concedidos 
por instituições bancárias em que o ob-
jeto do mútuo é utilizado como capital 
de giro ou aquisição de insumos para a 
atividade empresarial”. 

A súmula 304 também prevê que ficam 
excluídas da competência das Câmaras 
Cíveis especializadas as demandas que 
envolvem a cobrança de seguro DPVAT. 
“Excluem-se da competência das Câma-

ras Cíveis especializadas as demandas que 
envolvam a cobrança de seguro DPVAT, 
uma vez que se trata de seguro obrigató-
rio, cogente, pago a um pool indefinido de 
seguradores, e não a fornecedora específi-
ca de bens e serviços”. 

Também foi aprovada a Súmula nº 
305, que diz: “excluem-se da competên-
cia das Câmaras Cíveis especializadas 
as demandas que envolvam cobrança de 
tarifa de esgoto sanitário quando o ser-
viço público for prestado por autarquia 
municipal, por se tratar de matéria de 
competência fazendária”. 

CURTAS
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Juiz Antonio Aurélio Abi Ramia reúne centenas de pessoas em lançamento na Amaerj

Com auditório lotado, o juiz 
Antonio Aurélio Abi Ramia 
Duarte lançou, em 5 de maio, 

na Amaerj, o livro “Flexibilização proce-
dimental nos Juizados Especiais Estadu-
ais”. A obra tem prefácio do ministro do 
STJ, Luis Felipe Salomão, e foi publicada 
pela Editora JC. Toda a verba arrecada-
da com os livros durante o evento (R$ 
5.686,00) foi doada para o “Lar Abrigo 
Amor a Jesus”, em Nova Friburgo. Fru-
to da dissertação de mestrado realizada 
pelo magistrado, a obra trata de questões 
atuais da prestação jurisdicional.Juiz Josimar de Miranda Andrade, diretor de motociclismo da Amaerj, prestigiou o evento

Nova desembargadora toma posse no Órgão Especial do TJ-RJ
Andréa Fortuna Teixeira é promovida e ocupa 27ª Câmara Cível

Presidente do TJ-RJ cumprimenta a 
desembargadora Andréa Fortuna Teixeira

A
lexandre M

oreira

O Órgão Especial do TJ-RJ 
promoveu ao cargo de de-
sembargadora a juíza An-

dréa Fortuna Teixeira, pelo critério 
de antiguidade, em 7 de abril. Ela vai 
ocupar a vaga decorrente da aposenta-
doria da desembargadora Leony Ma-
ria Grivet Pinho. A magistrada entrou 
no plenário com seus dois padrinhos, 
os desembargadores Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho e Gizelda Leitão 
Teixeira.

Graduada em Direito pela Universi-
dade Federal Fluminense, a desembar-
gadora Andréa Fortuna ingressou na 
magistratura fluminense em 1992. Ela 
atuou nas comarcas de São Gonçalo, São 
João de Meriti, Casemiro de Abreu, Ni-
lópolis, Niterói e, na capital, na 2ª Vara 
Criminal de Jacarepaguá, na Zona Oeste 
da Cidade, e nas 35ª e 26ª Varas Crimi-
nais da capital, saindo desta última para 
ocupar o novo cargo, com assento na 27ª 
Câmara Cível/Consumidor.
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Tribunal de Justiça do Rio empossa 26 juízes
Amaerj homenageou os novos magistrados com o pin da Associação

A presidente do TJ-RJ, desem-
bargadora Leila Mariano, em-
possou, em 5 de maio, 26 no-

vos juízes substitutos aprovados no 45º 
Concurso para Ingresso na Carreira da 
Magistratura fluminense. O presidente 
da Amaerj, Rossidélio Lopes, partici-
pou da solenidade, realizada no Tribu-
nal Pleno, e condecorou os aprovados 
com o pin da Associação, junto com a 
juíza Mafalda Lucchese. O magistrado 
também parabenizou os novos colegas e 
falou sobre a importância e as dificulda-
des da carreira.

“Cada juiz aqui presente deve estar 
rememorando o dia de sua posse. Por-
que todos nós temos orgulho de ser juiz 
de Direito, é a mais bela das profissões 
jurídicas. Mas também é uma carreira 
difícil, principalmente neste momento 
em que estamos buscando rediscutir a 
carreira com os colegas e a sociedade. É 
necessário que o juiz desça do pedestal 
e se aproxime das dificuldades que per-
meiam a nossa sociedade. Entretanto, 
com a democratização, com a união, 
com apenas um Tribunal, nós podere-
mos ultrapassar qualquer barreira. Ter 
autonomia, ter independência, ter con-

Desembargadora Leila Mariano e os juízes Rossidélio Lopes e Mafalda Lucchese ao lado dos novos magistrados do Tribunal de Justiça do Rio

A
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vicção própria é ser juiz de direito”, disse 
Rossidélio Lopes.

Em seu discurso, a desembargadora 
Leila Mariano saudou os novos magis-
trados e comparou os desafios da ma-
gistratura nos dias de hoje e em tempos 
atrás. Segundo a presidente, o juiz con-
temporâneo possui mais e novos desa-
fios: precisa cumprir metas e produtivi-
dade e lidar com processos relacionados 
ao Direito do Consumidor, matéria 
considerada rara há alguns anos. A pre-
sidente ainda desejou sucesso aos novos 
colegas. “O sucesso de vocês é o sucesso 
na vida dos jurisdicionados e da nossa 
instituição”, afirmou.

A desembargadora Leila Mariano 
também destacou a lisura e transparên-
cia com a qual o concurso foi realizado e 
apresentou números que mostram o ní-
vel de concorrência e de dificuldade em 
cada etapa para chegar à magistratura: 
26 aprovados de um total de 6.182 can-
didatos – um índice de 0,43%.

Representando os empossados, o 
juiz Bruno Vinicius da Rós Bodart da 
Costa discursou na solenidade e disse 
que a magistratura é uma das carreiras 
mais inspiradoras e desafiadoras. Ele 

lembrou um momento pessoal: aos seis 
anos, quando perguntado o que queria 
ser quando crescesse, respondeu sem 
titubear: juiz de Direito. “Este é um ca-
minho sem volta. Estamos hoje dando 
o primeiro passo de uma realidade que 
antes era pensada como sonho. Iremos 
nos esforçar para que nossa trajetória 
seja pontuada na luta de uma Justiça 
mais justa e solidária”, afirmou.

Concurso
Em 18 de agosto de 2013, foi realizada 

a prova objetiva e habilitados 368 candi-
datos para participarem da prova escri-
ta. Entre eles, 67 foram habilitados para 
as provas de sentença. Desses, 28 passa-
ram para a próxima fase, a prova oral, 
realizada nos dias 11 a 14 de março de 
2014, na qual 27 foram aprovados. Dos 
27 candidatos aprovados, há 15 mulhe-
res (55,56%) e 12 homens (44,44%), 16 
residem no Rio de Janeiro, 1 na Bahia, 2 
no Distrito Federal, 1 no Mato Grosso 
do Sul, 3 em Minas Gerais, 1 em Per-
nambuco, 1 no Rio Grande do Sul e 2 
em São Paulo. Houve uma desistência e 
26 foram empossados.
(Com informações do TJ-RJ)
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BRASIL

TJ-RJ, TJ-AP e TJ-SE se destacam no julgamento de crimes contra a 
administração pública
Tribunal do Rio teve desempenho de 90,58% no cumprimento de item da Meta 18

Os Tribunais de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJ-RJ), do Amapá 
(TJ-AP) e de Sergipe (TJ-SE) 

apresentaram os melhores índices de jul-
gamento de crimes contra a administra-
ção pública em 2012 e 2013. Os proces-
sos dessa natureza que chegaram à Justiça 
até 31/12/2011 fazem parte da Meta 18, 
compromisso do Poder Judiciário de jul-
gar, além desses crimes, ações de impro-
bidade administrativa em 2012 e 2013, 
que tenham sido apresentadas à Justiça 
até o final de 2011. Os dados estão em 
levantamento feito pelo Departamento 
de Gestão Estratégica do Conselho Na-
cional de Justiça (DGE/CNJ). 

A corte do Amapá julgou 504 das 
515 ações relacionadas a crimes contra 
a administração pública abrangidas pela 
Meta 18. No mesmo quesito, entre 2012 
e o ano passado, o TJ-RJ teve desempe-
nho de 90,58% e o TJ-SE, 94,1%. A 
média nacional de cumprimento desse 
item da Meta 18 foi de 61,2%.  

 No outro item da Meta 18 – ações de 
improbidade administrativa –, os me-
lhores desempenhos foram do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região (TRF3), 
do TJ-AP e do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região (TRF5). Os magis-
trados dessas cortes julgaram 97,63%, 
89,55% e 87,25% dos processos de im-

probidade administrativa incluídos na 
Meta 18, respectivamente. 

“A meta 18 é a contribuição efetiva 
da Justiça para a ampliação de serviços 
público condizentes com a dimensão 
dos tributos que cada brasileiro paga 
todos os dias”, afirmou o diretor do 
DGE/CNJ, Ivan Bonifácio. Para o 
conselheiro Gilberto Martins “o com-
bate à improbidade administrativa e 
à corrupção deve ser feito pelo Poder 
Judiciário de forma rápida, firme e 
segura”. “O CNJ tem a obrigação de 
atender este pleito da sociedade”, des-
tacou o conselheiro.
(Com informações do CNJ)

Semana Nacional do Júri leva a julgamento 2,3 mil processos
Mobilização foi promovida por Conselho Nacional de Justiça e tribunais

Resultado parcial do Conselho 
Nacional de Justiça mostra que 
a Semana Nacional do Júri, pro-

movida entre os dias 17 e 21 de março, 
levou a julgamento 2,3 mil processos de 
crimes contra a vida. O levantamento in-
clui os 27 tribunais de Justiça do país e 
diz respeito a casos de homicídio doloso 
(praticado com intenção de matar), in-

fanticídio ou aborto, além daqueles acu-
sados de terem participado de suicídio.

O número equivale a 66% da quanti-
dade de sessões do Júri previstas inicial-
mente para a Semana Nacional do Júri, 
mobilização nacional promovida pelo 
CNJ e pelas cortes estaduais. 

O objetivo da mobilização é incentivar 
os julgamentos dos processos de homicí-

dios, principalmente aqueles que trami-
tam há mais de quatro anos, para alcançar 
a Meta de Persecução Penal estabelecida 
pelo Comitê Gestor da Estratégia Nacional 
de Justiça e Segurança Pública (Enasp). A 
meta é julgar, até outubro deste ano, 80% 
dos crimes dolosos que tiveram a denúncia 
recebida até 31 de dezembro de 2009.
(Com informações do CNJ)

Juízes do GTCRIM visitam Cidade da Polícia
Magistrados abordaram a prestação jurisdicional nas Varas Criminais

Os juízes integrantes do Gru-
po de Trabalho das Varas 
Criminais (GTCRIM) do 

TJ-RJ participaram, em 4 de abril, de 
uma reunião na Cidade da Polícia. Eles 
também percorreram as instalações do 
complexo, que conta com várias delega-
cias especializadas, e visitaram o stand 
de tiro. No encontro, foram abordados 
temas relativos à prestação jurisdicio-
nal nas Varas Criminais.

Participaram da visita os juízes Ales-
sandra Bilac, auxiliar da Presidência 
do TJ-RJ, Daniela Prado, Simone Fer-
raz, Renata Gil, Maria Tereza Donati, 
Guilherme Schilling Duarte e Wycli-
ffe de Melo. Estavam presentes o chefe 
de Polícia, Fernando Veloso, além dos 
delegados titulares e assistentes das 
Delegacias Especializadas.

O GTCRIM foi criado pela presi-
dente do Tribunal de Justiça do Rio, 

desembargadora Leila Mariano, por 
meio do Ato Executivo nº 5.210/2013. 
Entre as suas atribuições está a articu-
lação de ações entre os entes federados 
e seus órgãos de atuação e a sugestão de 
diretrizes comuns e de suporte admi-
nistrativo aos magistrados, aos servi-
dores e às equipes multiprofissionais, 
visando à melhoria da prestação juris-
dicional na área criminal.
(Com informações do CNJ)



A
m

a
erj N

o
tícia

s . M
a

io
 d

e 2
0

1
4

         1
6

Apoio

Instituto

ESPORTE

Magistrados do Rio de Janei-
ro, Espírito Santo, Minas 
Gerais e São Paulo fizeram a 

bola rolar entre os dias 24 e 26 de abril, 
em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. 

CONVÊNIO

Amaerj é campeã e vice no Campeonato de Futebol de Magistrados do Sudeste
Magistrados do Rio venceram na categoria Livre e ficaram em 2º no Master

A Amaerj conquistou o título do Cam-
peonato de Futebol da AMB (Regional 
Sudeste) na categoria Livre e sagrou-se 
vice-campeã na categoria Master.

A campanha do título da Amaerj 
começou com uma derrota para a Apa-
magis por 2x1. Em seguida, o time se 
recuperou e goleou os donos da casa 
(Amagis) por 4x1. No último jogo, a 
equipe fluminense derrotou a Amages 
por 3x2 e levou o campeonato. O gol 
do título foi marcado pelo juiz aposen-
tado Nilton Santos, emocionando os 
magistrados que presenciaram o feito 
do experiente jogador. O juiz Eduardo 

Barbosa, da Amaerj, foi laureado como 
o artilheiro da categoria.

O time do Espírito Santo foi cam-
peão das categorias Sênior e Master. O 
torneio foi bastante disputado, com os 
artilheiros em alta, garantido uma boa 
média de gols nos três dias da competi-
ção. Ao todo, as redes foram balançadas 
49 vezes. No encerramento da competi-
ção, o clima de confraternização tomou 
conta da entrega de troféus aos times e 
jogadores. Todos os troféus receberam o 
nome do juiz do TJ-RJ Carlos Alfredo 
Flores da Cunha, falecido em outubro.
(Com informações da Amagis)

Amaerj anuncia convênio com as lojas Mara Mac

A Amaerj informa aos associados a nova parceria com a loja de roupas femininas, Mara Mac. A marca tem mais de 40 
anos e é reconhecida pela qualidade e inovação de seus produtos, que são voltados para mulheres elegantes, que prezam 
por tratamento diferenciado e personalizado. Todos os associados, sem distinção de sexo, têm até 10% de desconto nas 
compras feitas em uma das seis lojas Mara Mac no Rio de Janeiro e Niterói. Para usufruir do benefício é imprescindível 
apresentar a carteira de associado.

Loja Mara Mac – 10% de desconto
Ipanema – Rua Visconde de Pirajá, 365 – loja “A” e “B”
Leblon – Rio Design Leblon – Av. Ataulfo de Paiva, 270 – loja 212
Gávea – Shopping da Gávea, Rua Marquês de São Vicente, 52 – loja 262
Rio Sul – Shopping Rio Sul, Rua Lauro Sodré, 445 – loja 301 – parte C34A
Barra – Shopping Rio Design Barra – Av das Américas, 7777 – loja204 – parte
Niterói – Shopping Icaraí Fashion, Rua Coronel Moreira César, 241 – loja 11

Loja Off Centro: 10% de desconto
Shopping Vertical, Rua Sete de Setembro, 48 – 408

Time da Amaerj campeão da categoria Livre no 
Campeonato do Sudeste

Am
agis


