
O TJ-RJ empossou, em janeiro, 36 juízes aprovados no XLVI Concurso para Ingres-
so na Carreira da Magistratura fluminense. Na solenidade, os novos magistrados 
receberam o pin da Amaerj, das mãos dos presidentes da Amaerj, do Tribunal, e da 
comissão organizadora do Concurso.

Em fevereiro, foi realizada a cerimônia de posse da nova Administração do TJ-RJ, 
composta pelos desembargadores Luiz Fernando de Carvalho, Maria Augusta de 
Figueiredo, Maria Inês Gaspar, Nilza Bitar, Celso Ferreira Filho e Caetano Ernesto 
Costa. A solenidade reuniu diversas autoridades no Tribunal Pleno. O novo presi-
dente anunciou prioridade à primeira instância. 

Governador sanciona Nova 
Lei de Organização e Divisão 
Judiciárias

Atendendo ao pleito da Amaerj, o 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
decidiu majorar o subsídio de todos 
os magistrados ativos e inativos. O 
anúncio foi feito após a sanção da pre-
sidente Dilma Rousseff, que reajustou 
o subsídio dos ministros do STF para 
R$ 33.763,00.

A juíza Adriana Ramos de Mello, do 1º 
Juizado de Violência Doméstica contra 
a Mulher, do TJ-RJ, foi a vencedora do 
XI Prêmio Innovare, na categoria Juiz. 
A magistrada foi premiada, em dezem-
bro, pela criação do Projeto Violeta, que 
acelera o atendimento às mulheres em 
situações de risco.

Desde janeiro, está em vigor a Lei que 
trata da Organização e Divisão Judiciá-
rias do Rio de Janeiro. Com 73 artigos, a 
nova lei atualiza o CODJERJ. Antes da 
sanção, a proposta passou por votação no 
Tribunal Pleno do TJ e pela Assembleia 
Legislativa do Estado. No texto, estão 
descritas as funções do presidente, dos vi-
ces e da Corregedoria, bem como as com-
petências de órgãos julgadores.
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Cerimônia de posse foi realizada no Tribunal Pleno e presidida pela desembargadora Leila Mariano

Novos membros da Administração do TJ-RJ foram empossados no Tribunal Pleno
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Magistrados ativos e inativos 
têm subsídios reajustados

Magistrada do Rio de Janeiro 
vence Prêmio Innovare

Pág.10

Pág. 12

Mais de 30 juízes são empossados no Tribunal

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro empossa 
nova Administração
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EXPEDIENTE

TJ-RJ

Desembargadora Leila Mariano e juiz Fábio Lopes Cerqueira realizam a inauguração

A desembargadora Leila Maria-
no presidiu, em 8 de janeiro, 
a cerimônia de nomeação do 

Fórum de Paty do Alferes, na Região 
Centro-Sul Fluminense, localizado 
a cerca de 120 km da capital. A ma-
gistrada emocionou-se ao anunciar o 
nome do fórum, que recebeu o nome 
da desembargadora Maria Raimun-
da Teixeira de Azevedo. Para a então 
presidente do Tribunal de Justiça do 
Rio, esta é uma justa homenagem, pois 
a magistrada, falecida em 2010, além 
de pessoa encantadora, de dedicação 
ímpar, tinha a simplicidade e perse-

Fóruns de Paty do Alferes e Paraty recebem nomes de magistradas
TJ homenageia Maria Raimunda de Azevedo e Albaliz do Rosário Nascimento

verança como marcas de sua persona-
lidade. “Aprendi muito com sua visão 
de mundo e eu não poderia passar pela 
Presidência do Tribunal sem fazer esta 
deferência a ela”.

Participaram da solenidade o juiz 
diretor do Fórum de Paty do Alferes, 
Fábio Lopes Cerqueira, o juiz diri-
gente do 7º Núcleo Regional (NUR) 
em exercício, Laurício Miranda Ca-
valcante, o prefeito Rachid Elmor, e o 
presidente da 41ª Seção da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) Miguel 
Pereira/Paty do Alferes, Pedro Paulo 
Saad Coelho.

O Fórum de Paty do Alferes, situ-
ado na Praça George Jacob Abtue, s/
nº, Centro, possui três pavimentos e 
1.396,74 m² de área construída. Perten-
ce à 13ª Região Judiciária e, atualmen-
te, o seu acervo processual físico é de 
18.712 ações. Somente em 2014, foram 
ajuizados 3.419 novos feitos. 

A desembargadora Maria Raimunda 
Teixeira de Azevedo, nascida na Ilha 
de Marajó, Estado do Pará, destacava-
-se de seus pares pelo seu preparo in-
telectual, invejável cultura e absoluto 
compromisso ético. Atuou como ad-
vogada e defensora pública antes de in-
gressar na carreira da magistratura em 
1983, como juíza substituta da comar-
ca de Conceição de Macabu. Passou 
ainda por Miguel Pereira e São João de 
Meriti, além de diversas serventias da 
Capital. Foi promovida, pelo critério 
de merecimento, ao cargo de desem-
bargadora em 1999, vindo a atuar na 
7ª Câmara Criminal. Faleceu em 10 de 
junho de 2010.

Homenagem à juíza
O Fórum da Comarca de Paraty, mu-

nicípio do litoral sul do estado, passou 
a se chamar Juíza Albaliz do Rosário 
Nascimento. A denominação foi apro-
vada, por unanimidade, pelos desem-
bargadores que compõem o Órgão Es-
pecial do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, em janeiro.

Na Resolução TJ/OE/RJ Nº 02/2015, 
assinada pela desembargadora Leila 
Mariano, consta a decisão publicada 
no Diário da Justiça Eletrônico, desta-
cando que a indicação para denominar 
a unidade do Tribunal é “a demonstra-
ção incontestável do mérito da home-
nageada”. O fórum está localizado na 
Travessa Santa Rita nº 18, no Centro 
Histórico de Paraty.

Natural do Amazonas, Albaliz do 
Rosário Nascimento foi juíza de Direi-
to nas Comarcas de Paraty, Duque de 
Caxias e Capital. Após alcançar promo-
ções na carreira, aposentou-se em 29 de 
março de 1993. Veio a falecer em 11 de 
abril de 2012.

Luis H
enrique Vicent
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TJ-RJ

CURTAS

Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, desembargadora Leila Mariano, e secretário da Reforma Judiciária, Flávio Crocce Caetano, durante a solenidade
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O Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro foi distingui-
do com a Medalha Nacional de 

Acesso à Justiça, concedida pelo Ministé-
rio da Justiça às pessoas físicas e jurídicas 
que se destacam pelas relevantes contri-
buições à promoção, ampliação e demo-
cratização do acesso à Justiça no Brasil. A 
desembargadora Leila Mariano recebeu 
a homenagem na solenidade, realizada 
em 18 de dezembro, no Salão Negro do 
Ministério da Justiça, em Brasília. As con-
decorações foram entregues pelo ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardozo.

A juíza Rosana Navega, titular 
do 1º Juizado Especial Crimi-
nal de Niterói, está realizando 

uma campanha para a doação de livros 
jurídicos destinados à nova Biblioteca 
Juíza Patrícia Acioli, que funciona nas 
dependências do Juizado. Destinada es-
pecialmente aos conciliadores do Jecrim, 
a biblioteca tem por maior finalidade a 
criação de um espaço destinado à prepa-

Tribunal do Rio é homenageado pelo Ministério da Justiça 

Juíza lança campanha de doação de livros para Biblioteca Patrícia Acioli 

Medalha Nacional de Acesso à Justiça foi concedida aos tribunais pela primeira vez

Segundo Leila Mariano, pela primei-
ra vez a medalha foi concedida aos tri-
bunais e dois foram escolhidos: na esfe-
ra estadual, o TJ-RJ e, na federal, o Tri-
bunal Regional Federal da 4ª Região.

A então presidente do TJ disse que o 
Judiciário do Rio está entre os tribunais 
que mais disponibilizam o acesso à jus-
tiça, compreendendo, não só em relação 
à entrada das novas ações, petições e 
pedidos das partes, mas também à auto-
composição de conflitos - a conciliação 
e mediação -, e à entrega da prestação 
jurisdicional em tempo razoável.

ração para concursos públicos, já que os 
profissionais são, em maioria, estudantes 
de Direito. “Estudei com Patrícia e com a 
desembargadora Regina Passos, do TJ-RJ, 
e tínhamos dificuldade financeira, mas 
cheias de garra, ideologias e motivação. 
Esta atmosfera foi vital para que pros-
seguisse com meus estudos. Portanto, 
quero que neste espaço, com o nome de 
uma magistrada tão especial, as pessoas 

A solenidade marcou os 10 anos de 
Reforma do Judiciário e contou com a 
participação do secretário da Reforma 
Judiciária, Flávio Crocce Caetano, do 
presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ricardo Lewandowski, do procura-
dor-geral da República, Rodrigo Janot, e do 
ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, que prestou uma homenagem ao 
ex-ministro Márcio Thomaz Bastos, morto 
em novembro passado. No próximo ano, a 
condecoração passará a se chamar Medalha 
Márcio Thomaz Bastos.
(Com informações do TJ-RJ)

que lá venham a estudar, também te-
nham a mesma motivação para o ‘bom 
combate’, que é passar em um concurso 
público”, afirma a magistrada. As doa-
ções dos livros podem ser feitas no 1º 
Jecrim de Niterói, localizado na Ave-
nida Amaral Peixoto, s/nº, Centro, Ni-
terói. Também podem ser entregues na 
sede da Amaerj. Mais informações pelo 
telefone do Juizado: 2716-4500.
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TJ-RJ

O Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Rio promo-
veu, em 17 de dezembro, as 

juízas Maria Helena Pinto Machado 
Martins, por merecimento, e Sônia de 
Fátima Dias, por antiguidade, ao car-
go de desembargadora. As magistradas 
passaram a ocupar, respectivamente, 
as vagas decorrentes da aposentadoria 
dos desembargadores Sebastião Rugier 

A desembargadora Leila Mariano 
presidiu, em 7 de janeiro, a so-
lenidade de posse de remoção e 

promoção de juízes. No preenchimento 
das vagas, foram utilizados os critérios 
de merecimento e antiguidade.

Os juízes que tomaram posse, pelo 
32º Edital de Remoção, foram: Car-
los Márcio da Costa Cortazio Correa, 
Daniel Vianna Vargas, Camilla Pra-
do, Carlos Sérgio dos Santos Sarai-
va, Aroldo Gonçalves Pereira Júnior, 
Rhohemara dos Santos Carvalho 
Arce Marques, André Felipe Alves da 
Costa Tredinnick, Wladimir Hun-
gria, Heitor Carvalho Campinho, 
Clara Maria Martins Jaguaribe, Ma-
ria Christina Berardo Rucker, Altino 

Bolelli e Roberto Guimarães. O pre-
sidente da Amaerj, Rossidélio Lopes, 
participou da cerimônia.

Durante a solenidade de posse, a de-
sembargadora Leila Mariano, parabe-
nizou as novas desembargadoras, des-
tacando que as duas fizeram carreiras 
brilhantes. “Ambas possuem, ao lado da 
atividade jurisdicional, uma experiência 
administrativa. E agora vão para a 23ª 

José Xavier Beirão, Rodrigo José Mea-
no Brito e Ana Paula Pontes Cardoso.

Já pelo 33º Edital de Promoção, to-
maram posse os juízes Wilson Marcelo 
Kozlowski Junior, Jansen Amadeu do 
Carmo Madeira, Alberto Republica-
no de Macedo Júnior e Flávio Silveira 
Quaresma. 

De acordo com o 34º Edital de Re-
moção, foram empossados os juízes La-
íne Tavares Miranda, Bruno Monteiro 
Rulière, Anna Carolinne Licasálio da 
Costa, Leonardo Cajueiro d’ Azevedo, 
Luciana da Cunha Martins Oliveira, 
Daniella Santos Botelho, Rafael de Oli-
veira Mônaco, Vinícius Marcondes de 
Araújo, Juliana Cardoso Monteiro de 
Barros, Márcio Ribeiro Alves Gava e 

Câmara Cível, Câmara do Consumidor. 
Temos certeza de que estamos recebendo 
colegas valorosas e pessoas especiais”. 

A desembargadora Maria Helena 
Pinto Machado Martins ingressou na 
magistratura em 1993. Atualmente, era 
juíza titular da 7ª Vara de Órfãos e Su-
cessões da Capital, supervisora dos ma-
gistrados em vitaliciamento e membro 
do Fórum Permanente do Direito do 
Consumidor da Escola da Magistratura 
(Emerj). Atuou em diversas comarcas do 
interior, sendo que por maior tempo em 
Resende, no Sul do Estado. Na Capital, 
foi juíza regional, titular da 42ª Vara Cí-
vel e juíza auxiliar da Corregedoria Ge-
ral de Justiça e da Presidência do Tribu-
nal de Justiça em gestões distintas.

A desembargadora Sônia de Fátima 
Dias tomou posse como juíza em 1992.  
Esteve na Vara da Infância e da Juven-
tude da Comarca de Duque de Caxias, 
nas Comarcas de Volta Redonda e de 
São João do Meriti, onde  exerceu a dire-
ção do Fórum, vindo depois a assumir a 
direção do 4º  NUR. Na Capital, a ma-
gistrada esteve na 32ª Vara Cível e de-
pois na 11ª Vara de Órfãos e Sucessões.

Joana Cardia Jardim Cortes.
Na ocasião, as juízas Tula Corrêa de 

Mello Barbosa e Keyla Blank de Cnop 
assinaram o Termo de Permuta e toma-
ram posse em seus novos cargos.

Ao cumprimentar os novos empossa-
dos, Leila Mariano destacou o reconhe-
cimento que o TJ-RJ tem recebido do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
entre os quais o de tribunal com maior 
produtividade em 2013; de maior carga 
de trabalho e de maior acesso à Justiça 
no país. Segundo a desembargadora, 
essas posições têm sido alcançadas em 
razão do trabalho dos magistrados e à 
multiplicidade das varas que têm sido 
instaladas, facilitando o acesso do pú-
blico ao Poder Judiciário.

Novas desembargadoras tomam posse no Tribunal 

Tribunal empossa juízes removidos e promovidos 

Maria Helena Martins e Sônia de Fátima Dias foram empossadas em dezembro

Mais de 30 magistrados tomaram posse em janeiro

Desembargadoras Sônia Fátima Dias, Leila Mariano e Maria Helena Martins

Luis H
enrique Vicent
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TJ-RJ

A desembargadora Leila Maria-
no empossou, em 15 de janei-
ro, os 36 novos juízes aprova-

dos no XLVI Concurso para Ingresso 
na Carreira da Magistratura fluminen-
se. O presidente da Amaerj, Rossidélio 
Lopes, participou da solenidade, reali-
zada no Tribunal Pleno, e entregou o 
pin da Associação aos novos magistra-
dos, ao lado do presidente do Tribunal, 
desembargador Luiz Fernando Ribeiro 
de Carvalho, e do presidente da comis-
são organizadora do Concurso, desem-
bargador Sérgio Lúcio de Oliveira e 
Cruz. 

Em seu discurso, o juiz Rossidélio 
destacou a importância daquele mo-
mento. “É um dia de alegria, de festa, 
de realizações para cada um de vocês e 
seus familiares. Vejo daqui vários de-
sembargadores e juízes, que antecede-
ram vocês, e todos trazem na memória 
esse dia da posse, como juiz substituto 
do Estado do Rio de Janeiro. A magis-
tratura é a mais bela das carreiras jurí-

dicas e o fortalecimento e a valorização 
da magistratura só se faz através da 
união de todos nós, de todos os juízes, 
sejam trabalhistas, federais e estaduais. 
Temos certeza de que vocês chegam 
para compor esse quadro de união e de 
valorização da nossa magistratura. Pa-
rabéns a todos”.

Leila Mariano lembrou que esta foi 
a terceira posse de novos magistrados 
que realizou desde 2013 e que este foi 
um dos focos da sua gestão. “Os senho-
res ingressam num momento em que 
dar conta da judicialização massiva é 
o maior desafio deste Tribunal de Jus-
tiça. Atuamos no processo e fora dele 
também. Precisamos saber das con-
sequências de nossas decisões e com-
plementarmos nossos conhecimentos 
com matérias humanísticas. Os senho-
res têm um longo caminho pela frente. 
Felicidades, muito empenho e sucesso 
é o que eu desejo a todos”.

Representando os empossados, o juiz 
Newton Mendes de Aragão Filho cum-

primentou e saudou seus colegas pela 
conquista lembrando as dificuldades, 
conflitos e desconfianças que enfren-
taram na trajetória do concurso. “Hoje 
é um dia mais do que especial. Passa 
um filme nas nossas cabeças e a cena 
final é exatamente essa, o momento 
da posse. Agora, devemos estar pron-
tos e de portas abertas para atender a 
sociedade e fazer crescente a confiança 
da população no Judiciário”, declarou 
o magistrado, que agradeceu, ainda, a 
familiares e amigos.

O XLVI Concurso teve 6.328 inscri-
tos. A primeira fase ocorreu em 1º de 
junho de 2014 com a prova objetiva, na 
qual foram aprovados 342 candidatos. 
Da segunda etapa, com provas escritas, 
restaram 68 habilitados para as provas 
de sentença cível e penal. Trinta e sete 
foram para as provas orais, dos quais 
36 foram aprovados como Juízes Subs-
titutos. Dentre os quais, dois irmãos: 
Amanda Azevedo Ribeiro Alves e Ra-
fael Azevedo Ribeiro Alves.

Tribunal de Justiça do Rio empossa 36 novos juízes 
Amaerj participou da cerimônia e homenageou os magistrados

Presidente da Amaerj parabenizou e incentivou os novos juízes: “A magistratura é a mais bela das carreiras jurídicas”

Am
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O desembargador Sérgio de 
Souza Verani foi homenagea-
do pelo Tribunal de Justiça na 

sessão do Órgão Especial, em 26 de ja-
neiro, e pela Amaerj na 5ª Câmara Cri-
minal, no dia 29. O magistrado recebeu 
a Medalha de Honra da Magistratura 
Fluminense por sua dedicação ao Poder 
Judiciário. O magistrado se aposentou 
compulsoriamente em fevereiro.

A desembargadora Leila Mariano, 
convidou o desembargador Nildson 

O Centro de Estudos e Pesquisas 
da Emerj - CEPES - realizou, du-
rante o último ano, 124 Fóruns 

Permanentes, distribuídos por 22 áreas 
de diversos campos do saber jurídico e da 
atividade judicial, e contou com a presença 

Araújo da Cruz para fazer a saudação 
ao colega. “Sinto-me muito honrado 
tendo a oportunidade de falar sobre 
você. Em nome do nosso Tribunal de 
Justiça, agradeço pelos seus 40 anos de 
dedicação. Te agradeço pelas nossas su-
perações e nossa amizade. Te parabeni-
zo em meu nome e no de nossos colegas. 
Te parabenizo pela sua vida!”, declarou, 
emocionado, o desembargador Nildson.

Após a entrega da Medalha de Hon-
ra, Sérgio Verani revelou que estava 

expressiva de 8.596 participantes. Do total 
dos Fóruns Permanentes realizados em 
2014, 69 deles abordaram temas huma-
nísticos e contaram com a participação de 
quase 4.862 interessados. O Fórum Perma-
nente de Direitos Humanos, presidido pelo 

nervoso e muito ansioso com a nova 
fase de sua vida. “Este é um momento 
muito especial. Estou feliz de ter cum-
prido esta longa trajetória. Chegou a 
vez da renovação dos sonhos, de recriar 
desejos, porque sem isso, a vida fica pa-
ralisada. Acredito ser esse o lado bom 
da aposentadoria. Quero agradecer a 
todos os meus colegas, aos servidores, a 
todos os funcionários. Aprendi muito 
com cada um de vocês. Muito obriga-
do”, afirmou o magistrado.

No dia 29, o presidente Rossidélio 
Lopes entregou a Medalha Amaerj. “A 
sua postura como magistrado é uma re-
ferência para todos os colegas do Rio de 
Janeiro. Quero ressaltar a tranquilidade 
e a postura, em todos os momentos, sem 
que isso signifique qualquer arremedo de 
mudança de posicionamento, sempre cer-
to de suas convicções. A carreira na magis-
tratura de Sergio Verani é uma referência 
para todos os juízes”, afirmou o juiz.

Magistrado, professor e escritor
Ao ingressar na carreira da Magistra-

tura do Judiciário Fluminense, em 14 
de março de 1975, o desembargador 
Sérgio Verani já tinha passado pelo 
Ministério Público do Antigo Esta-
do do Rio de Janeiro e da Guanabara. 
Professor de Prática Forense Penal da 
Faculdade de Direito das Uerj, é tam-
bém coordenador do Curso de Exten-
são Direito Social, do Programa Cida-
dania e Direitos Humanos. Em 1996, 
lançou o livro “Assassinatos em Nome 
da Lei”, pela editora Aldebarã.

juiz Rubens Casara, obteve em suas reuni-
ões o maior número de presentes (912) e 
em segundo lugar, o Fórum Permanente 
de Direito do Consumidor, presidido pelo 
desembargador José Carlos Maldonado de 
Carvalho, assistido por 807 pessoas.

Associação e TJ-RJ homenageiam desembargador Sérgio Verani

Fóruns Permanentes da Emerj atraem cerca de 9 mil participantes 

Ex-diretor da Emerj recebeu Medalha Amaerj e Medalha de Honra da Magistratura Fluminense

TJ-RJ

CURTAS

Desembargador Sérgio Verani recebe Medalha Amaerj das mãos do presidente Rossidélio Lopes

A
m

aerj



A
m

a
erj N

o
tícia

s . Ja
n

eiro
/Fevereiro

 d
e 2

0
1

5
         7

CURTAS

TJ-RJ

A desembargadora Leila Ma-
riano disse que o Rio de Ja-
neiro será o único estado que 

não tem débitos de precatórios judi-
ciais. O anúncio foi em 26 de janeiro, 
ao final da sua última sessão à frente 
do Órgão Especial. 

Durante sua gestão foram quitados 
todos os precatórios, que são dívidas 
dos entes públicos decorrentes de in-
denizações, benefícios previdenciários, 
salários, vencimentos e pensões, cujo 
pagamento foi determinado pela Jus-
tiça em última instância. Segundo a 
desembargadora, toda a dívida do Es-
tado do Rio de Janeiro orçada para o 
exercício de 2014 foi paga. 

 “Foi uma grande transformação. Mas 
nada é feito sozinho e por isso agrade-
ço a todos os colegas pela participação. 
Agradeço a todos os servidores a possi-

bilidade de ter suplantado os obstáculos 
e chegado de forma tranquila e este últi-
mo Órgão Especial”, afirmou.

 A desembargadora Leila Mariano 
aproveitou a oportunidade para se des-
pedir dos integrantes do Órgão Espe-
cial, instância máxima do Judiciário 
estadual que julga processos adminis-
trativos e judiciais. “Eu procurei tra-
zer para o colegiado todas as questões 
complexas da administração e sempre 
encontrei apoio. Quero agradecer pelo 
entusiasmo com que os colegas vota-
ram, a dedicação e competência técnica 
de cada um”, disse.

 A então presidente do TJ do Rio 
lembrou que não foi possível fazer 
mais em virtude dos limites das leis e 
orçamentários. De acordo com ela, o 
relatório do biênio 2014/2015 é dis-
ponibilizado online, tendo em vista 

A então presidente do 
Tribunal de Justiça do 
Rio, desembargadora 

Leila Mariano, foi homenagea-
da com a Medalha Tiradentes, 
condecoração mais alta conce-
dida pela Assembleia Legislati-
va do Estado do Rio de Janeiro. 
A medalha foi entregue no dia 
1º de janeiro, pelo presidente 
da Alerj, deputado Paulo Melo. 
O deputado lembrou que Leila 
Mariano foi a primeira mulher 
a ocupar a posição de presi-
dente do Judiciário estadual. 
“Conceder esta medalha é 
fazer justiça à sua trajetória”, 
afirmou. A proposição que deu 
origem à homenagem é de au-
toria de Paulo Melo (PMDB) 
e da deputada Inês Pandeló 
(PT). Na ocasião, a desembar-
gadora Leila Mariano agrade-
ceu a honra e o reconhecimen-
to de seu trabalho.

a sustentabilidade. “Chega de cortar 
árvores e imprimir brochuras que 
muitas vezes apenas ocupam espaço. 
Procurei fazê-lo de forma didática, de 
modo a servir de instrumento de tra-
balho para os colegas que nos sucede-
rão”, completou.

 Leila Mariano classificou como um 
avanço em sua gestão a aprovação do 
novo Código de Organização e Divisão 
Judiciárias do Estado do Rio de Janei-
ro (Codjerj). “O que foi possível nós 
fizemos. Avançamos em alguns pontos, 
principalmente no novo código que re-
presenta uma nova carta política para 
este poder. Se não conseguimos o ideal, 
foi dado um primeiro passo. Isso é um 
trabalho para várias gerações”, afirmou. 
A desembargadora está na magistratura 
do Rio há 35 anos e assume a 24ª Câma-
ra do Consumidor.

Desembargadora Leila Mariano recebe Medalha Tiradentes 

Leila Mariano se despede do Órgão Especial como presidente 
Magistrada classificou novo Codjerj como um avanço: “O que foi possível nós fizemos”

R
afael W

allace | A
lerj

Deputado Paulo Melo e desembargadora Leila Mariano durante a homenagem na Assembleia Legislativa
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TJ-RJ

Foi realizada, em 2 de fevereiro, a 
cerimônia de posse da nova Ad-
ministração do TJ-RJ. No biênio 

2015-2016, o Tribunal será dirigido 
pelos desembargadores Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho (presidente), Ma-
ria Augusta Vaz Monteiro de Figueire-
do (corregedora-geral da Justiça), Maria 
Inês da Penha Gaspar (1ª vice-presi-
dente), Nilza Bitar (2ª vice-presidente), 
Celso Ferreira Filho (3º vice-presidente) 
e Caetano Ernesto da Fonseca Costa 
(diretor-geral da Emerj). 

Em seu discurso, o ex-presidente da 
Amaerj e novo presidente do Tribunal, 
Luiz Fernando, anunciou prioridade 
à primeira instância. “Entre as priori-
dades máximas, teremos o enfrenta-
mento das carências estruturais da 1ª 
Instância, relegadas nos últimos anos 
a uma situação praticamente dramáti-
ca, tornando o exercício da jurisdição 
– com razão havida como vitrine – um 
permanente exercício de heroísmo. 
Muitas vezes, uma simples petição leva 
de 4 a 5 meses para mera juntada, tor-
nando surreais a atividade do advoga-
do, a espera da parte e o exercício dos 
juízes e servidores. Nesse quadro, de 

Ex-presidente da Amaerj assume Presidência do Tribunal de Justiça
Desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho presidirá TJ-RJ até 2016

pouco ou nada vale o estabelecimento 
de metas de produção, quando sone-
gadas as condições mínimas para seu 
atendimento”.

Para o desembargador, o TJ-RJ deve 
intensificar seu relacionamento com a 
mídia impressa e eletrônica. “Quanto 
mais informação e transparência, melhor 
a orientação para o público em geral, sa-
bido que o segredo e o desconhecido 
sempre carecerão de confiança e que a luz 
do sol é o melhor desinfetante”, afirmou, 
defendendo também o aprimoramento 
dos sistemas informatizados do TJ-RJ.  
O magistrado destacou ainda a busca 
pelo incremento da mediação e da con-
ciliação, além do incentivo à arbitragem 
como meios alternativos à jurisdição e 
complementares à utilização do processo 
judicial. Lembrou que, dos 100 milhões 
de processos em tramitação no país, 10% 
estão no Estado do Rio. “Não há raciocí-
nio de progressão aritmética ou geomé-
trica que comporte este gigantesco cres-
cimento, nem número de magistrados e 
servidores que possa atender com o mí-
nimo de razoabilidade a cidadania ávida 
por justiça”, disse. Ressaltou também a 
continuidade de projetos sociais desen-

volvidos pelo TJ-RJ, como a Justiça Iti-
nerante, a Justiça Cidadã e os casamentos 
comunitários. “É o Judiciário mostrando 
uma nova face e atendendo diretamente 
a quem mais dele necessita”, assinalou.

O novo presidente do TJ-RJ também 
chamou atenção para os feitos de sua 
antecessora, desembargadora Leila Ma-
riano. Entre eles, a criação das câmaras 
do consumidor, na segunda instância, 
“para melhor proteger a parte mais fraca 
da relação de consumo”; e as reformas 
na administração, “que afetaram com-
petências e buscaram uma lógica em 
benefício aos jurisdicionados”. 

Presença de autoridades
Compuseram a mesa o presidente do 

Tribunal, desembargador Luiz Fernan-
do Ribeiro de Carvalho; ex-presidente 
do TJ-RJ, desembargadora Leila Maria-
no; governador Luiz Fernando Pezão; 
cardeal Dom Orani Tempesta; procu-
rador-geral de Justiça do Rio, Marfan 
Martins Vieira; ministro Luis Felipe 
Salomão, do STJ; ministro Luiz Octa-
vio Gallotti, do STF; prefeito Eduardo 
Paes; desembargador Sergio Schwaitzer, 
presidente do TRF-2; desembargadora 
Maria das Graças Cabral Viegas Para-
nhos, presidente do TRT-1; vice-almi-
rante Paulo Cezar de Quadros Küster, 
comandante do 1º Distrito Naval; ad-
vogado Felipe Santa Cruz, presiden-
te da OAB-RJ; juiz Rossidélio Lopes, 
presidente da Amaerj; vice-governador 
Francisco Dornelles; ministro Marco 
Aurélio Bellizze, do STJ; ministra Ma-
ria Isabel Diniz Gallotti, do STJ; mi-
nistro Sebastião Alves dos Reis Junior, 
do STJ; Bernardo Cabral, ex-senador; 
general Ronaldo Lundgren; Lucia Léa 
Guimarães Tavares, procuradora-geral 
do Estado; conselheiro Jonas Lopes, 
presidente do Tribunal de Contas do 
Estado; defensor-público geral do Es-
tado André Luis Machado de Castro; 
Leonardo Espíndola, secretário civil do 
Estado; Fernando dos Santos Dionísio, 
procurador-geral do município; e con-
selheiro Thiers Montebelo, do Tribunal 
de Contas do Município.

Desembargadores Leila Mariano e Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho na transmissão do cargo

A
m

aerj



A
m

a
erj N

o
tícia

s . Ja
n

eiro
/Fevereiro

 d
e 2

0
1

5
         9

Conduzido pelos desembargadores 
Sérgio Lúcio de Oliveira e Cruz, Jessé 
Torres Pereira Junior e Maria Angélica 
Guimarães Guerra Guedes, o desem-
bargador Luiz Fernando Ribeiro de 
Carvalho entrou no Tribunal Pleno 
ovacionado pelos presentes. Após pres-
tar o compromisso e assinar o termo, 
o magistrado foi declarado empossado 
no cargo de presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em 
seguida também foram empossados os 
demais membros da Administração.

Na ocasião, o novo presidente anun-
ciou ainda os novos integrantes do 
Conselho da Magistratura do Estado 
do Rio de Janeiro (desembargadores 
Suely Lopes Magalhães, Rogério de Oli-
veira Souza, Cláudio dell’Orto, Lúcia 
Helena do Passo e Marcelo Anátocles); 
da Comissão de Regimento Interno 
(desembargadores Gabriel de Oliveira 
Zefiro, Antonio Iloizio Barros Bastos, 
Paulo de Oliveira Lanzellotti Baldez, 
Mauro Pereira Martins e Adriana Lo-
pes Moutinho) e da Comissão de Le-
gislação e Normas (desembargadores 
Marcelo Buhatem, João Ziraldo Maia, 
Eduardo de Azevedo Paiva, Luciano 
Silva Barreto e Margaret de Olivaes Val-
le dos Santos).

Homem de ideias e de luta
Primeiro a discursar em nome do 

Tribunal de Justiça, o desembarga-
dor Fernando Foch, presidente do 
Fórum Permanente do Direito à In-
formação e membro da Comissão 
Mista de Comunicação Institucio-

nal, revelou que o atual presidente 
do Tribunal participou ativamente 
da luta dos movimentos sociais nos 
anos 60. “Nas memoráveis passeatas 
dos anos sessenta, com a coragem 
que o tempo não esmoreceu, com o 
desprendimento que a maturidade 
não amesquinhou, e já com a mesma 
fé inabalável na liberdade, lá estava 
o jovem Luiz Fernando. Ninguém 
o viu encarapitado em um poste ou 
equilibrado em um caixote, a discur-
sar. Mas na base do poste ou ao lado 
do caixote, lá estava ele, atento, a dar 
‘segurança’ ao orador. Uma seguran-
ça pacífica, desarmada, frágil diante 
da truculência, mas investida da for-
ça que só as ideias e os ideais podem 
dar a alguém. Luiz Fernando Ribeiro 
de Carvalho é um homem de ideias e 
de luta, que se municia no pensamen-
to”, afirmou Fernando Foch.

O procurador-geral de Justiça do Es-
tado, Marfan Martins Vieira, elogiou o 
novo presidente do TJ-RJ, ressaltando 
o respeito mútuo entre o Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro 
e o Tribunal. “Seu currículo eviden-
cia a certeza de que o Judiciário será 
capitaneado por alguém consciente do 
papel transformador que lhe caberá 
desempenhar”, destacou. O presidente 
da OAB-RJ, Felipe Santa Cruz, disse 
que “o Rio está em boas mãos para os 
desafios que enfrentaremos nos próxi-
mos anos”, parabenizando o desembar-
gador pela serenidade com que trata os 
problemas do Poder Judiciário.

Já o governador do Estado do Rio de 

Janeiro, Luiz Fernando Pezão, afirmou 
que vem trabalhando em parceria com o 
TJ-RJ, que, entre outras ações, resultou 
no pagamento de R$ 3 bilhões em preca-
tórios. Ele elogiou também a pró-ativida-
de das administrações do Judiciário.

No fim, o novo presidente do TJ-RJ 
citou o lema da Campanha da Frater-
nidade. “Eu vim para servir! A gran-
deza do Judiciário não está ligada a 
qualquer compreensível liturgia, mas 
extremamente vinculada ao constante 
atendimento à sua razão de existir. A 
mensagem final, neste compasso, é a 
da inexorável unidade e coesão deste 
Tribunal, como um organismo vivo 
de pessoas – magistrados e servidores 
– voltados ao bem público essencial da 
prestação de justiça – que atuam esco-
lhendo porfiadamente ser homens ao 
invés de parecer sê-lo”.

Juízes auxiliares
No mesmo dia, o Tribunal anun-

ciou os novos juízes auxiliares da Pre-
sidência: magistrados Adriana Ramos 
de Mello, Maria Tereza Donatti, Luiz 
Marcio Victor Alves Pereira, Luiz 
Eduardo de Castro Neves, Afonso 
Henrique Ferreira Barbosa (Juiz Ges-
tor de Precatórios) e Antonio Aurelio 
Abi-Ramia Duarte. Os novos juízes 
auxiliares da Corregedoria são os ma-
gistrados Marcel Laguna Duque Estra-
da, Regina Lúcia Chuquer de Almeida 
Costa de Castro Lima, Ana Lucia Viei-
ra do Carmo, Aroldo Gonçalves Perei-
ra Junior, João Luiz Ferraz de Oliveira 
Lima e Simone Lopes da Costa.

Desembargador Luiz Fernando foi conduzido ao Tribunal Pleno pelos desembargadores Sérgio Lúcio de Oliveira e Cruz, Jessé Torres Pereira Junior e Maria Angélica 
Guimarães Guerra Guedes
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TJ-RJ

O Projeto Violeta, criado pela juí-
za Adriana Ramos de Mello, no 
1º Juizado de Violência Domés-

tica contra a Mulher do TJ-RJ, foi o ven-
cedor da XI edição do Prêmio Innovare, 
na categoria Juiz. O anúncio foi feito em 
16 de dezembro, no STF, em Brasília. O 
projeto tem o objetivo de acelerar o aces-
so à justiça pelas mulheres em situação de 
violência doméstica e que estão em situa-
ção de risco grave de morte ou integrida-
de física. O Violeta também aprimora a 
qualidade da informação destinada às ví-
timas, levando em conta que a assistência 
jurídica se configura como instrumento 
fundamental para a efetividade do princí-
pio do livre acesso à justiça e do direito à 
informação. A Amaerj parabeniza a ma-
gistrada e todos os envolvidos no Projeto.

Uma das finalidades do Projeto Viole-
ta é assegurar que as medidas de proteção 
sejam expedidas em um breve espaço de 
tempo e em todos os casos de violência 
doméstica contra as mulheres, além de 
acompanhar o processo de aplicação, re-
alizando avaliações e estudos sobre a sua 

eficácia, a fim de adotar medidas correti-
vas e fortalecimento adequado. De junho 
de 2013 até o fim de 2014, dos nove mil 
processos que tramitam no 1º Juizado, 
530 foram atendidos pelo Violeta.

O processo é rápido: a vítima registra 
o caso na delegacia, que encaminha de 
imediato para averiguação do juiz, após 
escuta do testemunho por uma equipe 
multidisciplinar do Juizado, a mulher 
sai com uma decisão judicial em mãos. 
Se a vítima precisa de uma medida pro-
tetiva, como afastamento do cônjuge do 
lar por causa da violência, ela recebe a 
decisão em quatro horas.

“O projeto é simples. Basta boa vonta-
de. No 1º Juizado, temos duas viaturas 
da Polícia Civil que fazem esse trabalho. 
A Lei Maria da Penha prevê a aplicação 
em 48 horas, fazemos em quatro. Espe-
ramos que essa prática ganhe o país”, 
afirma a juíza Adriana.

Innovare
O evento de premiação, realizado no 

Salão Branco do STF, reuniu magistra-

Juíza Adriana Ramos de Mello vence Prêmio Innovare

dos, procuradores, advogados e autori-
dades do Judiciário. O vencedor na cate-
goria “Tribunal” foi o projeto “Unidades 
Avançadas de Atendimento – UAA”, do 
Rio Grande do Sul. Nesta iniciativa, juí-
zes e servidores da Justiça Federal gaúcha 
se deslocam periodicamente para varas 
com o objetivo de realizar atendimentos 
e audiências. Num ponto fixo de aten-
dimento, são prestados serviços como 
perícias e audiências de conciliação e 
instrução e julgamento. As UAAs são 
instaladas em locais onde não há sede de 
vara federal ou em locais de atendimento 
mais próximo do cidadão.

O Prêmio Innovare tem o objetivo de 
incentivar e reconhecer boas iniciativas 
de magistrados, advogados, defensores 
públicos e membros do MP. Com rele-
vância conquistada ao longo dos anos, al-
gumas práticas do Innovare também fo-
ram adotadas e recomendadas pelo CNJ, 
tornando-se políticas públicas e servindo 
de inspiração para outras comarcas. O 
Innovare recebeu 367 inscrições.
(Com informações de O Globo e O Dia)

Projeto Violeta acelera atendimento às mulheres em situações de risco

A
M

B

Presidente da AMB, João Ricardo, também parabenizou a juíza Adriana Ramos (esquerda), durante a premiação
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AÇÃO AMAERJ

A desembargadora Leila Mariano, 
então presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, anun-

ciou, em 15 de janeiro, a implementação 
da Lei 13.091, assinada pela presidente 
Dilma Rousseff, que reajusta o subsídio 
mensal. Atendendo ao pleito da Amaerj, 
o TJ-RJ decidiu majorar o subsídio de to-
dos os magistrados ativos e inativos.

Na Lei sancionada pela presidente 
da República, os ministros do STF 
passaram a receber R$ 33.763,00, em 
janeiro. Os ministros do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) ganham 95% 
do valor recebido pelos ministros do 
Supremo, enquanto os juízes da se-
gunda instância recebem 95% do re-
cebido pelos integrantes do STJ. Os 
juízes de primeira instância ganham 
95% dos de segunda instância.

Está disponível no site da Amaerj 
o requerimento para obtenção 
da paridade e integralidade da 

pensão para pensionistas. O tema foi 
debatido, em novembro, na sede admi-
nistrativa da Amaerj. Na ocasião, os ad-
vogados do escritório Salomão, Kaiuca 
& Abrahão discorreram sobre o direito 
assistido às pensionistas, e esclareceram 

Também em janeiro, após Pedido de 
Providências requerido pela AMB, o 
Conselho Nacional de Justiça deter-
minou que todos os tribunais estaduais 
reajustassem imediatamente o valor do 
subsídio dos desembargadores e juízes, 
sem necessidade de encaminhar projeto 
de lei para as Assembleias Legislativas.

A aprovação da revisão anual dos ven-
cimentos é resultado do esforço conjun-
to da AMB, Ajufe, Anamatra, associa-
ções estaduais de magistrados e Colégio 
Permanente de Presidentes de Tribunais 
de Justiça. Todas as entidades concen-
traram esforços no Congresso Nacional 
para superar os obstáculos criados com 
o parcelamento do reajuste em índices 
anuais, que não recompunham as per-
das inflacionárias do próprio ano.

A questão financeira é muito im-

como realizarão o trabalho em parceria 
com a entidade.

Durante o encontro, o advogado 
Paulo César Salomão Filho instruiu as 
pensionistas sobre como proceder da-
qui para frente. Primeiramente, disse 
que é preciso preencher o requerimento 
elaborado pelo escritório, solicitando as 
informações relativas ao tempo de servi-

portante para a valorização e estímulo 
da carreira. Portanto, é fundamental a 
união de todos os juízes estaduais, fede-
rais e trabalhistas. A Amaerj continuará 
atuando com as demais associações em 
prol de uma remuneração condizente 
com a importância do juiz de Direito.

Tribunal revisa valor dos auxílios
A desembargadora Leila Mariano, 

anunciou, em 21 de janeiro, a revisão 
do auxílio moradia. Em cumprimento à 
Resolução CNJ 199/2014, o TJ-RJ ado-
tou o valor estabelecido para os minis-
tros do Supremo Tribunal Federal: R$ 
4.377,00. Segundo a então presidente, 
com o propósito de evitar perdas sala-
riais, o limite praticado foi compensado 
com o aumento do auxílio alimentação, 
majorado em R$ 1.000,00.

ço e aposentadoria dos magistrados. Em 
seguida, as pensionistas devem apresen-
tar o documento à Divisão de Pessoal da 
Magistratura (DIMAG).

Assim que as informações solicitadas 
forem recebidas, as pensionistas devem 
encaminhá-las para o escritório de ad-
vocacia através de formulário, que será 
disponibilizado no site do escritório 
(www.skaadv.com.br).

De acordo com o advogado Bernardo 
Kaiuca, que também esteve presente no 
encontro, a reivindicação surgiu a partir 
de estudo realizado pelo escritório. Se-
gundo Kaiuca, foi constatado que ma-
gistrados que preenchiam os requisitos 
para se aposentar, quando da vigência 
da Emenda Constitucional 41, ou que 
se enquadram em um dos requisitos do 
regime de transição da Emenda Cons-
titucional 47, concederiam o direito às 
pensionistas de recebimento da pensão 
com a paridade integral do servidor da 
ativa, ou seja, sem o deflator dos 30%. 
Para preencher o requerimento acesse o 
site http://goo.gl/iCncHh.

TJ-RJ determina reajuste do subsídio dos magistrados ativos e inativos

Associação disponibiliza requerimento para pensionistas 

Desembargadora Leila Mariano atendeu ao requerimento da Associação

Objetivo é obtenção da paridade e integralidade da pensão

Encontro na Amaerj debateu paridade e integralidade da pensão para pensionistas
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A Lei 6956/2015, que trata da 
Organização e Divisão Judiciá-
rias do Estado do Rio de Janei-

ro (LOJ), em 14 de janeiro, no Diário 
Oficial do Poder Executivo. Com 73 
artigos, a nova lei atualiza o CODJERJ, 
que estava em vigor desde 1975.

No texto, estão descritas as funções do 
presidente, dos vices e da Corregedoria, 

A Amaerj perguntou, através de 
enquete no site, se os associados 
são a favor da extinção das ent-

O presidente do STF, Ricardo 
Lewandowski, enviou aos de-
mais ministros da corte a mi-

nuta de anteprojeto do Estatuto da Ma-
gistratura, que altera a Lei Orgânica da 
Magistratura (Loman), de 1979. O novo 

TJ-RJ

CURTAS

bem como as competências de órgãos 
julgadores: Tribunal Pleno, Órgão Es-
pecial e Conselho da Magistratura, além 
das Câmaras e dos juízos de 1ª instância.

A carreira da magistratura fica estrutura-
da através dos seguintes cargos: juiz substi-
tuto, juiz de direito de entrância comum, 
juiz de direito de entrância especial e de-
sembargador. Entre as mudanças, passa a 

râncias, definindo a carreira apenas como 
juiz substituto, juiz de Direito e desem-
bargador. A maioria dos votantes (67%) 

estatuto deve ser remetido ao Congresso 
Nacional neste ano. Em 2013, o então 
presidente Joaquim Barbosa, instituiu 
uma comissão para estudar e redigir 
um projeto de lei complementar sobre 
a magistratura. De acordo com o artigo 

valer, a partir deste ano, o novo período de 
suspensão anual dos prazos processuais: 
entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Fruto de um intenso debate, que con-
tou com a participação dos magistrados, 
a LOJ foi encaminhada e aprovada pela 
Assembleia Legislativa do Rio e depois 
sancionada pelo governador Luiz Fer-
nando Pezão.

afirmou que é a favor da extinção. Os as-
sociados que são contra somaram 33%. A 
enquete recebeu 259 votos no total.

93 da Constituição Federal, compete ao 
Supremo a iniciativa de lei complemen-
tar neste sentido. O comitê seria presi-
dido pelo ministro Gilmar Mendes, e 
dele também fariam parte os ministros 
Ricardo Lewandowski e Luiz Fux.

Nova Lei de Organização e Divisão Judiciárias entra em vigor 

Supremo analisa projeto do novo Estatuto da Magistratura 

Maioria é a favor da extinção das entrâncias

LOJ atualiza e moderniza o CODJERJ, que vigorava há 40 anos

Desembargadores do TJ-RJ realizaram a votação do anteprojeto do novo CODJERJ em maio de 2014, no Tribunal Pleno

Luis H
enrique Vicent
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CNJ

BRASIL

Por maioria de votos, o Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) 
decidiu, em dezembro, que não 

lhe cabe discutir a autonomia consti-
tucional dos juízes para decidirem se 
as petições de habeas corpus devem ser 
apreciadas durante plantões judiciá-
rios. A decisão foi tomada em resposta 
a uma consulta formulada pelo desem-
bargador Eserval Rocha, presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
A matéria foi relatada pelo conselheiro 
Fabiano Silveira, cujo voto foi vencido 
pela maioria do colegiado. 

Em sua argumentação, o relator co-
nheceu do recurso, reafirmando a au-
tonomia dos juízes para decidir sobre 
as matérias que devem ser analisadas 
durante os plantões. E também reiterou 
os princípios estabelecidos na Resolu-
ção CNJ n. 71, de 31 de março de 2009. 
Segundo a resolução, os plantões judici-

ários só não podem ser destinatários de 
recursos em duas hipóteses: quando so-
licitados a analisar pedidos já apreciados 
pelo órgão judicial de origem e quando 
se pede o levantamento de importância 
em dinheiro ou de bens. O relator foi 
seguido apenas pela conselheira Gisela 
Gondin.

A primeira divergência ao voto do 
relator foi apresentada pelo conselheiro 
Guilherme Calmon. Em sua manifesta-
ção, ele não conheceu da consulta sob o 
argumento de que não cabe ao CNJ rea-
firmar a autonomia dos juízes nos plan-
tões judiciários. Outras divergências 
surgiram, como a da ministra Carmem 
Lúcia, vice-presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que presidiu a ses-
são do Conselho. Segundo ela, institui-
ções estabelecidas com o habeas corpus 
não precisam ser reafirmadas. “O CNJ 
não existe para reafirmar instituições”, 

afirmou a ministra, ao votar pelo não 
conhecimento da consulta.

A maioria do Plenário votou da mes-
ma forma na análise de outra consulta 
apresentada pelo desembargador Eser-
val Rocha. Nela, o autor pergunta se os 
plantões judiciários devem analisar as 
medidas judiciais cautelares ou recursais 
para reversão ou suspensão de decisões 
dos Tribunais de Contas dos estados 
ou municípios que rejeitarem contas de 
gestores públicos. 

Essa consulta também foi relatada 
pelo conselheiro Fabiano Silveira, que a 
conheceu e reafirmou a autonomia dos 
juízes nos plantões. Nessa discussão, ele 
voltou a ser acompanhado pela conse-
lheira Gisela Gondin, mas foi vencido 
pelo restante do colegiado, que reiterou 
não caber ao CNJ reafirmar o que já está 
estabelecido.
(Com informações do CNJ)

A Câmara dos Deputados analisa 
o Projeto de Lei 7871/14, do 
deputado Jorginho Mello (PR-

-SC), que determina o prazo de 24 ho-
ras para a apresentação do preso ao juiz. 
O projeto modifica o Código de Proces-
so Penal (Decreto-Lei 3.689/41).

Conforme a proposta, após a prisão 
ser efetivada pela polícia, o preso deverá 
ser conduzido à presença do juiz com-
petente em no máximo um dia. Nessa 
ocasião, deverá ser apresentado o auto 
de prisão em flagrante e, se o preso não 
informar o nome de seu advogado, será 
encaminhada cópia do auto para a De-
fensoria Pública.

Pela legislação em vigor, a prisão de 
qualquer pessoa deve ser comunicada 
imediatamente ao juiz e à família do 
preso. O auto de prisão deverá ser en-
caminhado à autoridade judiciária no 
prazo máximo de 24 horas. No entan-

to, não há prazo fixado para o preso ser 
apresentado ao juiz.

Mello ressalta que o projeto tem a finali-
dade de evitar a tortura a presos e suspeitos 
de crimes, que ocorre geralmente durante 
as investigações especiais e o policiamento 
nas ruas. O autor cita o Pacto de Direitos 
Civis e Políticos, da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), e o Pacto de São José 
da Costa Rica, da Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA), que determinam 
a apresentação “sem demora” do preso ao 
juiz. O autor afirma que o Brasil – signatá-
rio de ambos os tratados – precisa adaptar 
a legislação doméstica aos acordos sobre 
direitos humanos firmados no âmbito in-
ternacional.

Mello argumenta que as normas de 
tratados internacionais “devem ser in-
corporadas de maneira a complementar 
a legislação pátria, e nunca ao contrário”. 
Nesse caso, a comunicação imediata da 

prisão e a apresentação do prisioneiro, 
sem demora, ao juiz são etapas comple-
mentares do processo que garante os di-
reitos das pessoas presas.

Hoje, equiparam-se às emendas cons-
titucionais os tratados internacionais 
sobre direitos humanos aprovados, em 
cada Casa do Congresso, em 2 turnos, 
por 3 quintos dos votos.

A Constituição determina que os di-
reitos e garantias previstos em seu texto 
não excluem outros decorrentes do re-
gime e dos princípios por ela adotados, 
ou dos tratados internacionais em que o 
país seja parte.

O projeto foi arquivado por causa do 
fim da legislatura. Porém, o autor foi ree-
leito e poderá desarquivá-lo. Assim, o tex-
to será analisado de forma conclusiva pela 
Comissão de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado e pela CCJ.
(Com informações da Câmara Notícias)

Conselho rejeita discutir autonomia dos juízes nos plantões judiciários 
CNJ decidiu que não lhe cabe debater a autonomia constitucional dos magistrados 

Proposta fixa prazo de 24 horas para apresentação de preso a juiz 
Projeto tem finalidade de evitar tortura a presos e suspeitos de crimes
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Na noite de 13 de dezembro, 
a Amaerj realizou sua tradi-
cional Festa de Final de Ano. 

Cerca de 750 associados participaram 
da confraternização da magistratura 
fluminense, realizada no Copacabana 
Palace. A festividade foi embalada por 
Banda Celebrare, DJ Cappelli e Grupo 
de Samba da Mangueira. O juiz Alexan-
dre Guimarães Gavião Pinto foi o ven-

cedor do sorteio e ganhou uma viagem 
para Dubai, oferecida pela Amaerj. 

A confraternização contou com gas-
tronomia e decoração especiais para 
os associados. Com a Banda de dance 
music Celebrare, foi possível relembrar 
sucessos dos anos 70 e 80. Em seguida, 
DJ Cappelli esquentou a pista de dan-
ça com os hits do momento. No fim 
da noite, virou Carnaval. O Grupo de 

Samba da Mangueira deu o tom e en-
cerrou o evento em grande estilo, com 
direito a mestre-sala e porta-bandeira da 
Associação.

Regionais
Para encerrar o ano, quatro Regionais 

da Amaerj promoveram confraterniza-
ções para os associados do estado. Na 1ª 
Regional, em Niterói, cerca de 180 asso-
ciados se reuniram em 18 de dezembro, 
na Fortaleza de Santa Cruz. O evento 
contou com comida japonesa, coquetel, 
e apresentações do DJ Callor e da banda 
Bicho Solto. Os associados de Campos 
de Goytacazes se reuniram no restau-
rante Potenza, também no dia 18. A 
Regional de Nova Iguaçu também pro-
moveu sua confraternização, no Res-
taurante Don Camillo. O encontro da 
Regional de Petrópolis reuniu cerca de 
20 associados, no dia 11, no restaurante 
Perugino.

Em 20 de dezembro a alegria do Na-
tal tomou conta da Sede Campes-
tre da Amaerj. Na parte da manhã, 

os associados e seus familiares aproveita-
ram o dia ensolarado com um refrescante 
banho de piscina. Em seguida, as crianças 
se divertiram jogando futebol e na sala de 

jogos, enquanto os adultos relaxaram no 
Spa. As atividades foram interrompidas 
para o delicioso almoço natalino. No fim 
da tarde, em clima de confraternização, 
todos se reuniram para a chegada do Papai 
Noel. Aguardado por crianças e adultos, 
o bom velhinho desceu do helicóptero no 

gramado da sede e distribuiu os presentes 
para os pequenos.

O período de festas em Vargem Gran-
de teve continuidade para a comemora-
ção do Ano Novo. Na noite da virada, o 
DJ Gabriel animou a festa do Réveillon 
2015. Os associados também saborea-
ram o apetitoso menu preparado para 
a noite, com pães, queijos e frios de en-
trada, e requintada ceia, com vinhos e 
espumante para o brinde. 

Diversos associados também estive-
ram reunidos no grande Réveillon da 
Sede Praiana, em São Pedro da Aldeia. 
A noite da virada teve música ao vivo e 
contou com um jantar e decoração espe-
ciais, desenvolvidos pela desembargadora 
Elizabete Alves Aguiar. De acordo com 
o desembargador Cláudio delĺ Orto, di-
retor da sede, a confraternização foi um 
sucesso, e reuniu diversos colegas, que 
brindaram a passagem de ano à margem 
do Balneário da região.

Centenas de associados confraternizam-se na Festa de Final de Ano da Amaerj
Copacabana Palace foi o palco da tradicional festividade da magistratura do Rio

Sedes da Amaerj reúnem dezenas de associados no fim de ano
Magistrados e familiares se confraternizaram em Vargem Grande e São Pedro da Aldeia

EVENTOS

Associados se divertiram ao som do Celebrare, no Copacabana Palace

R
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Crianças se divertiram com a chegada do Papai Noel na Sede Campestre
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Membros do Judiciário flu-
minense participaram, em 
17 de dezembro, de um 

jantar de confraternização oferecido 
pela Arquidiocese do Rio. O encontro 
foi realizado no Palácio São Joaquim e 
contou com a presença do cardeal Dom 
Orani Tempesta, e de representantes 
da Diretoria da Amaerj e do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro.

Antes do jantar, nos jardins do Palá-
cio, houve uma Novena de Natal. Du-

rante o evento, os magistrados oferece-
ram um presente ao cardeal, que tam-
bém distribuiu seu novo livro “Dom 
Orani” a todos. Na ocasião, o desem-
bargador Roberto Guimarães recebeu 
a Medalha Amaerj das mãos do cardeal 
Dom Orani, pelos relevantes serviços 
prestados à magistratura.

Estiveram presentes no encontro 
os magistrados Ana Maria Pereira de 
Oliveira, Andréa Pachá, Carlos Gus-
tavo Vianna Direito, Caetano Ernesto 

Costa, Celso Ferreira Carvalho, Cláu-
dia Motta, Cláudio dell’Orto, Cláudio 
de Mello Tavares, Custódio de Bar-
ros Tostes, Daniela Brandão Ferreira, 
Denise Appolinária, Eduardo André, 
João Batista Damasceno, João Ziraldo 
Maia, José Carlos Murta Ribeiro, José 
Lisboa da Gama Malcher, José Muiños 
Piñeiros, José Roberto Portugal Com-
passo, Katia Maria Jangutta, Lúcia 
Maria Miguel da Silva, Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, Lysia Mesqui-
ta, Mafalda Lucchese, Marcus Faver, 
Maria Augusta Vaz Monteiro, Maria 
Henriqueta Lobo, Maria Inês da Pe-
nha Gaspar, Miguel Pachá, Nagib Slai-
bi Filho, Nilza Bitar, Paulo Feijó, Paulo 
Roberto Correa, Raquel de Oliveira, 
Regina Lúcia Passos, Renato Sertã, 
Ricardo Alberto Pereira, Roberto Gui-
marães, Rossidélio Lopes, Siro Darlan 
e Thiago Ribas Filho.

Também participaram o procurador 
Paulo Leão, monsenhor Sérgio Costa 
Couto, Dom Paulo Cesar e diácono 
Nelson Águia.

Arquidiocese realiza jantar de confraternização para representantes da magistratura
Desembargador Roberto Guimarães recebeu Medalha Amaerj das mãos de Dom Orani

EVENTOS

CONVÊNIO

Associação anuncia convênio com Fábrica de Bolo Vó Alzira 

A Amaerj fechou convênio com a Fábrica de Bolo Vó Alzira. Com cerca de 20 sabores diferentes de bolo, a rede de 
franquias da marca reúne sabores tradicionais, como o bolo formigueiro, de cenoura com chocolate, de maracujá, entre 
outros, que não deixam nada a dever às saborosas receitas de vó, passadas de geração em geração. Através da parceria, 
os associados têm desconto de 5% na compra de bolo inteiro, mediante apresentação da carteira da Associação. O des-
conto é válido para as lojas do Centro (Praça Olavo Bilac), Copacabana, Barra (Città América) e Leblon. O pagamento 
somente pode ser feito em dinheiro. Mais informações e detalhes sobre os bolos no site www.fabricadebolo.com.

Telefones:
• Centro: 2221-8461  •   Copacabana: 2549-5144  •  Barra: 2491-2541  •  Leblon: 2529-8987

Thiago Ribas Filho, Miguel Pachá, Cláudio dell’Orto, Rossidélio Lopes, Dom Orani Tempesta, Luiz Fernando de 
Carvalho, Maria Inês Gaspar e Paulo Feijó
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Apoio

Instituto

FLUXO FINANCEIRO

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

Demonstrativo da AMAERJ Outubro Novembro Dezembro

Saldo Abertura ( C/C + Aplicações ) 958.501,09 1.056.311,83 923.384,21

Receitas da AMAERJ
Mensalidades de Associados / Dependentes 271.213,50 270.808,10 271.810,80
Taxa Administrativa Golden Cross 17.969,73 9.698,45 22.650,96
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos 12.552,73 12.950,46 11.371,28
Subvenções Diversas 191.330,38 26.750,00 8.750,00
Reserva Colônia / Campestre 16.983,05 42.547,88 28.254,36
Receitas Financeiras / Rendimentos 394,36 220,90 81,31
Recebimento do Seguro de Vida 103.904,72 100.377,08 100.566,99
Recebimento de Empréstimos dos Associados 58.636,52 58.636,52 58.636,52
Receb. Do Plano 3G VIVO 5.399,93 5.262,11 4.917,56
Venda de Patrimônio - - -
Conta de terceiros 6.556,32 6.518,30 27.499,29
Total de Receitas 684.941,24 533.769,80 534.539,07

Despesas da AMAERJ
Salários 68.471,70 113.300,61 64.075,89
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp) 35.045,09 33.030,76 48.125,50
Encargos (inss, fgts, pis ) 33.296,98 36.305,24 69.659,80
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio) 16.101,98 10.639,34 19.948,50
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ 39.472,35 57.274,68 27.345,20
Eventos / Encontros / Confraternizações 65.742,94 169.469,88 299.449,28
Boletins, Jornais, Revista e Correios 3.952,78 6.939,15 3.129,56
Material de Escritório / Uso e Consumo 7.620,00 12.202,04 9.521,65
Manutenção e Conservação Bens - - -
Despesas Bancárias 605,09 874,15 707,11
Despesas com Regionais e Subseções 58.045,91 41.102,04 81.691,67
Despesas Extraordinárias 4.741,29 4.202,22 7.146,94
Investimentos / Imobilizações 1.619,91 - 399,00
Impostos Diversos 5.661,00 5.293,95 6.521,51
Plano 3G VIVO 9.584,84 9.585,32 9.585,32
Repasse Seguro de Vida Magistrados 103.245,12 101.515,07 101.515,07
Repasse dos Empréstimos dos Associados 59.478,68 58.689,67 58.689,67
Repasse para conta de terceiros 74.444,84 6.273,30 6.254,29
Total de Despesas 587.130,50 666.697,42 813.765,96

Saldo Final ( C/C + Aplicações ) 1.056.311,83 923.384,21 644.157,32
Valores em Depósito para Repasse a terceiros 355.650,51 351.947,03 372.792,28
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ 700.661,32 571.437,18 271.365,04

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura ( Aplicações ) 817.903,82 831.365,95 844.574,87
Mensalidades "FAIM" 6.627,84 6.273,30 6.254,29
Despesas / Consultoria - - -
Receitas Financeiras / Rendimentos 6.834,29 6.935,62 7.580,57

Saldo Final ( Aplicações ) 831.365,95 844.574,87 858.409,73

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura ( C/C ) 2.707,16 2.869,43 3.049,56
Mensalidades Desportos 781,29 781,29 781,29
Despesas 556,72 543,36 543,36
Despesa Bancária 62,30 57,80 68,85

Saldo Final ( C/C ) 2.869,43 3.049,56 3.218,64

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura ( C/C ) 21.576,78 21.576,78 21.576,78
Doações Recebidas - - -
Doações Realizadas - - -
Transferência entre c/c - - 21.000,00

Saldo Final ( C/C ) 21.576,78 21.576,78 576,78

Demonstrativo da AMAERJ - Projeto Sonhar

Saldo Abertura ( C/C ) 1.856,87 1.999,57 2.142,27
Doações Recebidas 170,00 170,00 170,00
Doações Realizadas / Despesas 27,30 27,30 29,90

Saldo Final ( C/C ) 1.999,57 2.142,27 2.282,37
RS


