
Os magistrados Sérgio Lúcio de Oli-
veira e Cruz, Sidney Hartung Buarque, 
Luiz Felipe Haddad, José Nilo Ferreira 
e José Augusto Neto receberam a Me-
dalha de Honra da Magistratura, no 
primeiro trimestre. Os desembargado-
res foram homenageados pela dedicação 
ao Judiciário. 

A diretoria da Amaerj atuou intensamente na capital federal, no primeiro trimestre 
do ano. A Associação defendeu a aprovação da PEC 63 (ATS) no Congresso e, ao 
lado da AMB e de entidades da classe, debateu a PEC da Bengala, pediu apoio no 
combate à corrupção ao ministro da Justiça e discutiu a reforma política com o mi-
nistro da Secretaria-Geral da Presidência.

O presidente da Amaerj participou das reuniões entre a Administração do Tribunal 
de Justiça do Rio e os juízes da Capital e do Interior, em fevereiro. Rossidélio Lopes 
destacou a parceria com o TJ-RJ e defendeu a valorização da magistratura e os reque-
rimentos da Associação. 

Desembargadores recebem 
homenagens do Tribunal

A Amaerj convocou mais de 70 asso-
ciados, que pleitearam a diferença do 
Fundo de Reserva e tiveram os cálcu-
los revistos, para assinar requerimento 
a ser enviado ao TJ-RJ. O documento 
tem o intuito de requerer ao Tribunal 
a revisão dos cálculos dos valores a se-
rem recebidos
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Participaram os presidentes da Amaerj e do Tribunal, corregedora-geral, vice-presidentes do TJ-RJ e diretor da Emerj

Em reunião com o ministro José Eduardo Cardozo, Amaerj e AMB pediram apoio no combate à corrupção
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Amaerj convoca associados 
por Fundo de Reserva

Os juízes de primeiro grau passaram a 
integrar, pela primeira vez, as Comis-
sões do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. O desembargador Luiz Fernan-
do Ribeiro de Carvalho afirmou que os 
juízes devem ter voz e voto. As novas 
composições foram anunciadas entre 
fevereiro e março. 

TJ-RJ

Membros das Comissões do 
TJ-RJ são nomeados
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Associação participa de encontros entre 
Administração e juízes

Amaerj defende pleitos da classe em Brasília
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EXPEDIENTE

AMAERJ

O site da Associação dos Magis-
trados do Estado do Rio de Ja-
neiro (Amaerj) bateu recorde 

histórico de audiência no último ano. O 
www.amaerj.org.br recebeu 188 mil visi-
tas em 2014. O resultado representa um 
crescimento de 69% em relação a 2013, 
quando o site obteve 58 mil visitas. Em 
2012, foram 54 mil e, em 2011, 45 mil. 
No ano passado, também foi registrado 

Site da Amaerj bate recorde de visualizações
Portal foi acessado por 188 mil visitantes em 2014

recorde no número de páginas visualiza-
das: 751 mil. A seção mais acessada foi 
“Notícias” e o mês de maior audiência 
foi Novembro, com 23 mil visitas.

O site é visualizado, em sua maioria, 
através do sistema Windows (71%) e do 
navegador Google Chrome (41%). Cha-
ma a atenção, também, o crescente aces-
so através de Android e IPhone (5%). 
Os dados são da plataforma KingHost.

Aliado ao Boletim AMAERJ de 
Notícias, noticiário eletrônico diário, 
o site configura-se como o principal 
veículo sobre o Judiciário f luminense 
para os associados, com a divulgação 
de informações a cerca do que acon-
tece na Associação, na carreira, no 
Tribunal de Justiça e no Judiciário 
nacional.

Produzido pela Assessoria de Im-
prensa da Amaerj, o site é reconhecido 
pela atualização diária de notícias do 
Judiciário. Ademais, o portal também 
conta com seções bastante acessadas, 
como “Enquete”, “Prêmio Juíza Pa-
trícia Acioli de Direitos Humanos”, 
“Convênios”, “Sedes”, “Agenda” e “Ga-
leria de Fotos”.

Redes sociais
A Amaerj também está nas redes so-

ciais. A Associação conta com um perfil 
no Twitter (twitter.com/amaerj), para 
atualizar os seguidores. No Facebook, 
o Juristur (facebook.com/juristur) é su-
cesso entre os estudantes.

R
eprodução site



A
m

a
erj N

o
tícia

s . M
a

rço
 d

e 2
0

1
5

         3

TJ-RJ

Desembargador Sérgio Lúcio de Oliveira e Cruz foi o primeiro a ser homenageado. Presidente do Tribunal realizou a entrega das medalhas

Luis H
enrique Vicent

Os desembargadores Sérgio Lú-
cio de Oliveira e Cruz e Sid-
ney Hartung Buarque rece-

beram, em 9 de fevereiro, a Medalha de 
Honra da Magistratura. A comenda foi 
entregue pelo presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio (TJ-RJ), desembargador 
Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho.

“O Tribunal de Justiça do Rio sente-se 
honrado em prestar esta homenagem 
aos dois desembargadores, por sua 
dedicação ao Poder Judiciário. É preciso 
ressaltar os méritos dos dois colegas que 
estão deixando o nosso convívio diário 
e que são magistrados de grande valor e 
realmente merecem ser homenageados”, 
afirmou o presidente do TJ, lem-
brando-se ainda que ingressou na 
magistratura em 1982, sendo portanto 
contemporâneo dos homenageados. 

“Depois de 32 anos e oito meses de 
magistratura, meu sentimento é de 
dever cumprido. Deixo este Tribunal 
com a certeza de que aqui deixo muitos 
amigos”, disse o desembargador Sérgio 
Lúcio de Oliveira e Cruz ao receber a 
medalha.

O desembargador Sidney Hartung 
também agradeceu aos colegas pelo 
tempo que passou no Tribunal. “A vida 
se divide em início, meio e fim, inclusive 

Desembargadores recebem Medalha de Honra da Magistratura
Sérgio Lúcio Cruz, Sidney Hartung, Luiz Felipe Haddad, José Nilo Ferreira e José Augusto Neto foram homenageados

em nossa vida profissional. Quero agra-
decer a todos que conviveram comigo 
todos esses anos e dizer que a fase em 
que estou agora é a do reinício”, afirmou 
o desembargador.

No dia 23 de fevereiro, foi a vez de o 
desembargador Luiz Felipe Haddad re-
ceber a Medalha de Honra da Magistra-
tura. A comenda também foi entregue 
pelo desembargador Luiz Fernando. “É 
um colega que nunca abriu mão da sua 
integridade ou serenidade”, afirmou o 
presidente do TJ-RJ.

O magistrado homenageado parti-
cipou de sua última sessão no Órgão 
Especial e se aposenta compulsoria-
mente,  por completar 70 anos de ida-
de. “Todos nós temos pontos fortes e 
fracos, mas o nosso grande objetivo é 
cumprir nossas missões e assumir com-
promissos com a República e a demo-
cracia”, disse o desembargador Luiz 
Felipe Haddad.

Em 4 de março, o desembargador José 
Nilo Ferreira foi o homenageado. “A 
minha carreira foi pautada por alguns 
exemplos que procurei seguir, como o 
juiz Celso Cândido de Resende e o pro-
motor de justiça, Valdir Mineiro. Deles, 
tirei o exemplo e a inspiração para pra-
ticar o direito”, destacou o desembarga-

dor José Nilo, agradecendo a homena-
gem dos colegas.

O presidente do TJ-RJ, desembarga-
dor Luiz Fernando Ribeiro de Carva-
lho recordou vários momentos de atua-
ção conjunta que marcaram a trajetória 
dos dois no Judiciário Fluminense. Para 
entrega da medalha e o diploma ao de-
sembargador José Nilo, o presidente do 
TJ-RJ convidou a desembargadora Leila 
Mariano, presidente da 23ª Câmara Cí-
vel do Consumidor, para a homenagem 
ao magistrado.

O desembargador José Augusto de 
Araujo Neto foi homenageado em 5 de 
março. Em seu discurso, o homenagea-
do lembrou as dificuldades que enfren-
tou ao se mudar para o Rio de Janeiro 
para estudar Direito, no ano de 1964. 
“Quando cheguei aqui, aos 18 anos, 
nunca imaginei este momento em que, 
por força de lei, preciso me aposentar”, 
falou emocionado.

O presidente do Tribunal, em sua 
fala, lembrou que o desembargador 
José Augusto sempre conquistou o res-
peito daqueles que o conheceram. “Ele 
é uma pessoa que prima pela lealdade, 
pela integridade, pelo carinho e pelo 
afeto na maneira como se dirige a to-
dos”, elogiou.
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TJ-RJ

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, designou, entre feverei-
ro e março, os novos membros das Comissões do TJ-RJ. Pela primeira vez, os juízes de primeiro grau passaram a fazer 
parte das composições. “Até então só tinham desembargadores nessas comissões. Queremos que esse juiz tenha voz e 

tenha voto. Isso vai mostrar uma face de respeito ao trabalho do magistrado e iremos priorizar as comissões que tenham acesso 
direto ao cidadão”, afirmou Luiz Fernando.

Tribunal nomeia novos membros de Comissões

Comissão Estadual Judiciária de Ado-
ção Internacional (Cejai)

Coordenada pelo desembargador Siro 
Darlan, a comissão terá como membros 
titulares a juíza da Vara da Infância, da 
Juventude e do Idoso da Comarca de 
Niterói, Rhohemara dos Santos C. Arce 
Marques; a juíza da Vara da Infância, da 
Juventude e do Idoso da Comarca de São 
João de Meriti, Regina Lucia R. Gonçal-
ves; a representante da Defensoria Pú-
blica Geral do Estado, Eliane Simas dos 
Santos; a representante da OAB-RJ, Sil-
vana do Monte Moreira; e a representante 
do Grupo de Apoio à Adoção Quintal da 
Casa de Ana, Maria Barbara T. Andrade 
e Silva. Os suplentes serão o juiz da Vara 
da Infância, da Juventude e do Idoso de 
Petrópolis, Alexandre Teixeira de Souza; 
e o juiz da 1ª Vara de Família, da Infância, 
da Juventude e do Idoso da Comarca de 
Nova Friburgo, Marcus Vinicius Miran-
da G. da Silva Mattos.

Comissão Judiciária de Articulação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Fa-
miliar contra a Mulher (Cejem)

Desembargadora Maria Angélica G. 
Guerra Guedes, que a presidirá; as juízas 
Adriana Ramos de Mello, auxiliar da Pre-
sidência; Daniella Alvarez Prado, auxiliar 
da Corregedoria-Geral da Justiça, e Maria 
Daniella B. de Castro; e os juízes Andre 
Luiz Nicolitt, Octávio Chagas de A. Tei-
xeira e Alfredo José Marinho Neto.

Comissão de Articulação dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais em Even-
tos Esportivos, Culturais e Grandes 
Eventos (Cejesp)

Desembargador Mauro Pereira Mar-
tins, que irá atuar como coordenador; o 
juiz auxiliar da Presidência Antonio Au-
relio Abi-Ramia Duarte; a juíza auxiliar 
da Corregedoria Simone Lopes da Costa 

e os juízes Marcello Rubioli, Leonardo 
Grandmasson F. Chaves e Rafael Estrela 
Nóbrega.

Comissão Judiciária de Articulação dos 
Juizados Especiais (Cojes)

Ana Maria P. de Oliveira (presidente), 
Cíntia Santarém Cardinali, Paulo Mello 
Feijó, José de Arimatéia B. Macedo, Simo-
ne de Freitas Marreiros, Isabela Lobão dos 
Santos e Nathália Calil M. Magluta. Terão 
assento, podendo participar das reuniões e 
sessões com direito a voto: Adriana Ramos 
de Mello, Aroldo Gonçalves P. Junior e 
Flávio Citro V. de Mello.

Comissão de Jurisprudência (Cojur)
Desembargadores Gilberto Campista 

Guarino (presidente), Lúcia Helena do 
Passo, Myriam Medeiros da F. Costa e 
Marcelo C. Anátocles da S. Ferreira; e os 
juízes Raquel de Oliveira (Cível), Renata 
Gil de A. Videira (Criminal), Luiz Rober-
to Ayoub (Empresarial), Regina Helena 
F. Ferreira (Família), Neusa Regina Lar-
sen de A. Leite (Fazenda Pública), Pedro 
Henrique Alves (Infância, da Juventude 
e do Idoso), Denise Nicoll Simões (Ór-
fãos e Sucessões), Marcia S. Capanema de 
Souza (Juizado Especial Cível), Claudia 
Fernandes B. Suassuna (Juizado Especial 
Criminal) e Maria Daniella B. de Castro 
(Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher).

Comissão de Políticas Institucionais 
para Eficiência Operacional e Qualida-
de dos Serviços Judiciais (Comaq)

Desembargador Ricardo Rodrigues 
Cardozo, que a presidirá; a juíza auxiliar 
da Presidência Adriana Ramos de Mello; o 
juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Jus-
tiça Aroldo Gonçalves P. Junior e as juízas 
Fernanda Xavier de Brito, Adriana Cos-
ta dos Santos e Renata Gil de A. Videira. 

Poderão também participar das reuniões 
e sessões com direito a voto o coordena-
dor da Movimentação de Magistrados do  
TJ-RJ, desembargador Mauro Dickstein; a 
presidente da Cojes, desembargadora Ana 
Maria Pereira de Oliveira; o juiz auxiliar 
da Presidência Luiz Marcio Victor A. Pe-
reira e o juiz auxiliar da Corregedoria João 
Luiz Ferraz de O. Lima.

Comissão de Políticas Institucionais 
para Eficiência Operacional e Qualida-
de dos Serviços Extrajudiciais (Comex)

Presidida pelo desembargador Fernando 
Cerqueira Chagas, terá ainda na sua com-
posição o juiz auxiliar da Presidência An-
tônio Aurélio Abi-Ramia Duarte, a juíza 
auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 
Ana Lúcia V. do Carmo, o juiz da Vara de 
Registros Públicos da Comarca da Capital 
Luiz Henrique O. Marques e o juiz da 7ª 
Vara Empresarial da Comarca da Capital 
Fernando Cesar F. Viana.

Comissão de Políticas Institucionais 
para Integração da Gestão Estratégica, 
Financeira e Orçamentária (Copae)

Desembargadores Camilo Ribeiro 
Ruliere (presidente), Cláudio Luís B. 
dell´Orto e José Roberto P. Compasso; o 
juiz auxiliar da Presidência Luiz Eduardo 
de C. Neves; e o juiz Sérgio Seabra Varella.

Comissão de Segurança Institucional 
(Coseg)

Desembargador José Carlos Maldona-
do; a juíza auxiliar da Presidência Maria 
Tereza Donatti; o juiz auxiliar da Corre-
gedoria Marcel Laguna D. Estrada; a juíza 
da VEP Ana Paula A. Filgueiras (indica-
da pela Amaerj); o juiz da VEP Eduardo 
Oberg; a juíza de vara criminal Alessandra 
Bilac e o diretor-geral da Diretoria-Geral 
de Segurança Institucional (DGSEI), 
Francisco Matias.

Comissões

Juízes de primeiro grau passaram a integrar as composições
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BRASIL

Mais de 50% das ações que 
tramitam no Judiciário têm 
o poder público como par-

te. Será que o ânimo de litigiosidade 
no estado não precisa ser revisto? Esta 
foi a provocação feita pelo presidente 
do Conselho Superior do Instituto In-
novare, ministro Ayres Britto, durante 
o lançamento da 12ª edição do Prêmio 
Innovare. A cerimônia aconteceu em 5 
de março, no Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ). 

O Innovare busca identificar inicia-
tivas na Justiça brasileira que contribu-
am para a eficiência, o alcance social e 
a desburocratização de processos judi-
ciais. Membros do Ministério Público, 
tribunais, juízes, defensores públicos e 
advogados de todo o Brasil podem apre-
sentar suas contribuições.

Nesta edição, as práticas inscritas na 
categoria especial deverão versar sobre 
a redução das ações judiciais do poder 

público. Há também uma nova cate-
goria este ano: Justiça e Cidadania. As 
inscrições das práticas poderão ser feitas 
até 14 de maio pelo site do Instituto In-
novare. Os vencedores serão conhecidos 
em dezembro, em cerimônia no STF. 

Premiados do Rio
O Tribunal de Justiça do Rio já rece-

beu quatro vezes o Prêmio Innovare. No 
ano passado, a juíza Adriana Ramos de 
Mello, titular do I Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher 
e coordenadora da campanha “Justiça 
Pela Paz em Casa”, recebeu o prêmio 
pelo Projeto Violeta, que tem como ob-
jetivo garantir a segurança e a proteção 
máxima da mulher vitima de violência 
doméstica e familiar.

Em 2012, a desembargadora Marile-
ne Melo Alves foi premiada com o Pro-
grama de Mediação em Comunidades 
Atendidas pelas Unidades de Polícia 

Pacificadoras – UPPs. Trata-se de um 
programa de capacitação de policiais 
que integram as Unidades, responsáveis 
por mediar conflitos entre moradores 
das comunidades.

O TJ-RJ foi o vencedor do Prêmio In-
novare em 2008, na categoria Tribunal.  
Com um projeto que garante uma ajuda 
de custo a peritos que atuam nos proces-
sos em que há gratuidade de justiça, o 
TJ conseguiu acelerar o julgamento de 
milhares de ações que dependiam de pe-
rícias técnicas.

O juiz Murilo Kieling ganhou a edição 
de 2007 com o projeto O Juizado Espe-
cial Criminal como Garantia de Segu-
rança para o Cidadão-Consumidor-Tor-
cedor, buscando a pronta intervenção do 
Poder Público para reprimir os excessos 
dos torcedores, com a rápida aplicação de 
medidas punitivas aos infratores, obser-
vada a Lei dos Juizados Especiais Crimi-
nais, notadamente a celeridade.

Innovare é lançado com foco na redução das ações do poder público
12a edição do Prêmio conta com nova categoria: Justiça e Cidadania

12ª edição do Innovare foi lançada no Superior Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça do Rio buscará quinta premiação

G
ustavo Lim

a
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O presidente do TJ-RJ, desem-
bargador Luiz Fernando Ri-
beiro de Carvalho, designou 

o desembargador Antônio Eduardo 
Ferreira Duarte para presidir o Conse-

lho Consultivo da Escola de Adminis-
tração Judiciária (Esaj). Na Portaria nº 
706/2015, também foram nomeados 
para compor o Conselho Consultivo 
da Esaj, o desembargador Fernando 

O desembargador Edson Aguiar 
de Vasconcelos foi eleito, por 
aclamação, presidente do 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de 
Janeiro, em 4 de março. “Fico sensibili-
zado, emocionado com essa demonstra-
ção de consideração por parte de meus 
pares”, afirmou o desembargador. Na 
mesma sessão, tomaram posse como 
membros titulares da Corte o desem-
bargador Antônio Jayme Boente, que 
assumiu a Vice-Presidência, e o juiz de 
direito Marco José Mattos Couto.

Edson de Vasconcelos afirmou que 
está analisando a proposta do fim do 
acúmulo de férias eleitorais dos juízes, 
antiga reivindicação da Amaerj. O ma-
gistrado disse que a intenção é fazer 
com que a função eleitoral seja exercida 
pelo maior número possível de magis-
trados. 

“Esta é uma maneira de estimular o 
exercício da atividade eleitoral e tam-
bém trazer os juízes para a nossa área, 
que é uma área especializada. A maio-
ria dos magistrados da Justiça Co-
mum, às vezes, não tem acesso à Jus-
tiça Eleitoral. Então, a nossa intenção 
é dar oportunidade, ampliar o leque 
da atividade eleitoral pelos juízes da 
Justiça Comum. Vou procurar demo-
cratizar o exercício da função eleito-
ral. Vamos dar oportunidade a quase 
todos os juízes, no que for possível”, 
destacou o desembargador.

Doutor em Direito Constitucio-
nal pela Universidade de Lisboa, 
Edson de Vasconcelos ingressou na 
magistratura estadual em 1984. Foi 

Foch de Lemos Arigony da Silva, o 
juiz-auxiliar da presidência, Luiz Edu-
ardo de Castro Neves, os servidores 
Gabriel Albuquerque Pinto e Walter 
Grynszpan.

Desembargador Edson de Vasconcelos é eleito presidente do TRE-RJ 

Esaj tem novo Conselho Consultivo 

Magistrado disse que vai procurar democratizar o exercício da função eleitoral

JUSTIÇA ELEITORAL 

CURTAS

Desembargador assume a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Mandato vai até dezembro

R
osane N

aylor

vice-presidente do TRE-RJ de 2 de 
dezembro de 2013 a 18 de fevereiro 
de 2014, quando assumiu o cargo de 

presidente em exercício, com o tér-
mino do mandato do desembargador 
Bernardo Garcez.
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Tribunal anunciou primeiras medidas aos magistrados da Capital e do Interior

TJ-RJ

A extensão do papel da Corregedoria Geral da Justiça 
nas comarcas do estado é feita pelos Núcleos Regionais 
(NURs), que exercem atividade de desconcentração 

administrativa com a finalidade de racionalizar serviços e asse-
gurar rapidez e objetividade às decisões que devem ser tomadas 
pela Corregedoria. Com o intuito de identificar as principais 
questões referentes aos 13 Núcleos Regionais, a corregedora-ge-
ral da Justiça, desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de 
Figueiredo, promoveu um encontro com os juízes dirigentes dos 
NURs. A reunião ocorrida no auditório da Corregedoria, em 
janeiro, objetivou conhecer as particularidades de cada NUR, 
os pontos positivos e as dificuldades vivenciadas por cada juiz 
dirigente. A mesa central foi composta pela corregedora-geral 
da Justiça, desembargadora Maria Augusta Vaz; pela chefe de 
gabinete, Fátima dos Santos Pires; e pelos juízes auxiliares da 
CGJ: Ana Lucia Vieira do Carmo, João Luiz Ferraz, Marcel 
Duque Estrada, Regina Chuquer e Simone Lopes da Costa.

O presidente do Tribunal de Justi-
ça do Rio, desembargador Luiz 
Fernando Ribeiro de Carva-

lho, se reuniu em fevereiro com os juízes 
em atuação nas comarcas da Capital e do 
Interior, visando promover uma aproxi-
mação entre a administração e os magis-
trados de primeira instância. O presidente 
da Amaerj, Rossidélio Lopes, participou 
dos encontros e afirmou que o objetivo 
da Associação é de uma parceria com o 
Tribunal, em todos os aspectos. O ma-
gistrado também abordou, dentre outros 
temas, a valorização da magistratura e os 
requerimentos da Amaerj. “A valorização 
da carreira passa por uma reconstrução fi-

nanceira. Não é cabível que qualquer juiz 
do Rio de Janeiro receba menos que um 
promotor do estado, que está atuando ao 
seu lado”, afirmou o juiz Rossidélio.

Durante a reunião com os juízes da 
Capital, o presidente do TJ-RJ destacou 
a importância da comunicação entre os 
juízes de primeiro grau e a Administra-
ção da Corte fluminense. “A primeira 
palavra é de agradecimento pelo aten-
dimento ao convite e o esclarecimento 
de que esta é uma reunião de trabalho. 
Aqui, nós queremos que os senhores nos 
ouçam para saber quais são as metas, ob-
jetivos e o que planeja a administração, 
mas também que possam ser ouvidos e 

apresentar suas posições”, afirmou o de-
sembargador.

Luiz Fernando anunciou ainda a cria-
ção de um departamento de assistência e 
atendimento aos magistrados para ofere-
cer apoio nas solicitações institucionais 
ou que, por urgência, exijam um contato 
direto com a presidência. “Os senhores 
não perderão o tempo destinado à ati-
vidade jurisdicional com demandas ad-
ministrativas”, completou.  Em seguida, 
o juiz Marcos Augusto Ramos Peixoto, 
titular da 37ª Vara Criminal da Capital, 
apresentou as sugestões enviadas pelos 
magistrados que foram encaminhadas à 
Presidência para que seja avaliada a viabi-
lidade das mesmas.

No encontro com os juízes do Interior, 
o TJ-RJ anunciou que irá intensificar a 
segurança em fóruns do estado, com a 
instalação de mais câmeras de monitora-
mento. O desembargador Luiz Fernando 
agradeceu a presença de todos, informou 
melhorias a serem implementadas para 
facilitar a atividade jurisdicional, ouviu 
reivindicações e afirmou que a ideia é que 
ocorram mais encontros como estes para 
maior interação da administração com 
os magistrados de primeiro grau.

Amaerj participa de encontros entre Administração do TJ-RJ e juízes 

Corregedora promove encontro com juízes dirigentes dos NURs
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Reuniões foram realizadas no auditório da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

Reunião identificou as principais questões dos 13 Núcleos Regionais
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O presidente da Amaerj, Rossi-
délio Lopes, participou de um 
encontro com os presidentes 

da AMB, João Ricardo; do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho; e da Associação 
dos Magistrados Mineiros (Amagis), 
Herbert José Almeida Carneiro; e do 
diretor-presidente da Escola Nacional 
da Magistratura, Cláudio dell’Orto. A 
reunião informal, realizada em 13 de 
fevereiro, no Rio de Janeiro, abordou o 
momento da magistratura.

Os magistrados trataram de assuntos 
de interesse da classe, como a luta pelo 
Adicional por Tempo de Serviço (ATS), 
o atual contexto político e as perspecti-

Presidentes de Amaerj, AMB, TJ-RJ, Amagis e ENM realizam encontro
Magistrados abordaram o momento da classe em reunião no Rio de Janeiro

vas do Legislativo em relação ao Poder 
Judiciário. O presidente da Amaerj lem-
brou que a suspensão do benefício pre-
judicou os magistrados mais antigos ao 
acabar com o diferencial por tempo de 
serviço.  Segundo o magistrado, a PEC 
da VTM já foi aprovada ano passado 
pela Comissão de Constituição e Justi-
ça do Senado e agora está pronta para ir 
a plenário. A aprovação da medida irá 
contribuir para o resgate da valorização 
da carreira.

Os magistrados também demonstra-
ram preocupação com o momento de 
retração das atividades econômicas no 
país, que requer uma magistratura forte 
e coesa, como expressão de um contra-

poder, para assegurar os cumprimentos 
da Constituição e dos direitos funda-
mentais do cidadão.

“Foi uma reunião muito produtiva e 
confirmou o propósito do presidente 
Luiz Fernando em ser parceiro da AMB 
nos projetos de melhoramento na pres-
tação jurisdicional e na carreira”, consi-
derou João Ricardo.

A vinda do presidente da AMB ao 
Rio, em visita de cortesia pela posse da 
nova administração do TJ-RJ, retrata 
com nitidez o ambiente de cordialida-
de e união em torno do alinhamento da 
magistratura na defesa dos direitos fun-
damentais do cidadão, observou o presi-
dente do Tribunal, após o encontro.

Rossidélio Lopes, João Ricardo, Luiz Fernando de Carvalho, Herbert José Carneiro e Cláudio dell’Orto

B
runno D

antas
AÇÃO AMAERJ

Em entrevista publicada no site 
do Tribunal de Justiça, o de-
sembargador Luiz Fernando 

Ribeiro de Carvalho voltou a citar o 
objetivo de valorizar a primeira ins-
tância. “Ela está abandonada e defi-
citária em estrutura e servidores. É 
preciso recuperar a autoestima. O juiz 
não é um burocrata. Por ele ter como 
missão defender e garantir os direitos 

fundamentais, ele precisa trabalhar 
com entusiasmo, ter fé no Direito. 
Queremos reerguer o moral da 1ª ins-
tância. Nosso servidor também é nossa 
preocupação. Existe hoje um êxodo de 
funcionários para as justiças federal e 
do trabalho. Esse êxodo ocorre porque 
o salário aqui está defasado. Na ver-
dade, o que tem ocorrido é que quem 
passa para o Tribunal de Justiça acaba 

o tratando como ritual de passagem 
para outros concursos. Não é possível 
isso! Nós temos que resgatar também 
a autoestima dos servidores. Pra isso, 
vamos trabalhar em busca de reajustes 
graduais, escalonados, para mostrar 
ao servidor que sua função também é 
essencial. O juiz sem o servidor não 
consegue fazer nada”, afirmou o presi-
dente do TJ-RJ.

“O juiz não é um burocrata”, afirma o presidente do TJ-RJ 

CURTAS
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A Amaerj convocou, em mar-
ço, mais de 70 associados que 
pleitearam a diferença do Fun-

do de Reserva, cujos cálculos revistos 
pelo escritório Gouvêa Sociedade de 
Advogados já estão disponíveis na sede 
administrativa da Associação, para as-
sinar requerimento a ser enviado ao 
TJ-RJ. O documento tem o intuito de 
requerer ao Tribunal a revisão dos cál-
culos dos valores a serem recebidos, a 
título da devolução das contribuições 

Fundo de Reserva: Amaerj convoca associados
Cerca de 70 magistrados foram chamados para assinatura de requerimento

vertidas em favor do antigo Fundo, 
considerando a incidência dos expur-
gos inflacionários e dos juros referentes 
ao início da data de contribuição de 
cada magistrado.

Em reunião realizada em 27 de feve-
reiro com a Diretoria da Amaerj, mem-
bros do escritório entregaram a pri-
meira leva de 73 cálculos revistos. Os 
magistrados que constam na listagem 
devem preencher o requerimento dire-
tamente com a gerente administrativa 

Lista dos associados convocados

AÇÃO AMAERJ

Alberto Craveiro de Almeida, Ailton 
Augusto dos Santos, Antonio Augusto 
Chaves Meirelles, Antonio Évio de Souza, 
Antonio Carlos Esteves Torres, Amália 
Regina Pinto, Celso Felício Panza, Cleber 
Ghelfenstein, Custódio de Barros Tostes, 
Carlos Alberto Saraiva da Silva, Clara 
Maria Martins Jaguaribe, Claudia Garcia 
Couto Mari, Claudia Cardoso de Mene-
zes, Carlos Fernando Potyguara Pereira, 
Dalpes Monsores, Denise Salume do Nas-
cimento, Denise Nicoll Simões, Eliane 
Bahiense de Albuquerque, Eduardo Anto-
nio Klausner, Eduardo Marques Hablits-
chek, Francisco das Chagas Ferreira Cha-
ves, Gilda Maria Dias Carrapatoso, Gama-
liel Quinto de Souza, Gloria Heloiza Lima 

da Silva, Geraldo Luiz Mascarenhas Pra-
do, Hamilton Lima Barros, Horácio dos 
Santos Ribeiro, Heloisa Magno Correa, 
Humberto Amauri Ferraz, Helena Gae-
de, Humberto Decnop Baptista, Isabela 
Pessanha Chagas, Jose Roberto Lagranha 
Távora, João de Deus Menna Barreto, José 
Nilo Ferreira, José Múcio Murta, Jacque-
line Lima Montenegro, João Said Abib 
Vargas, Jaime Dias Pinheiro Filho, Luiz 
Jose da Silva Guimarães Filho, Lia Pantoja 
Milhomens, Laerson Mauro, Luiz Henri-
que Oliveira Marques, Luiz Gonzaga dos 
Santos, Marcos Augusto Ramos Peixoto, 
Mario Baptista Magalhães, Marcia Cunha 
Silva Araujo de Carvalho, Mariza Orlan-
do Villar Freret, Marco Antonio Novaes 

de Abreu, Maria Luiza Obino Niederauer, 
Marcos Borba Carugg, Nadia Maria de 
Souza Freijanes, Paulo Costa Accioly, Pau-
lo Rodolfo Maximiliano de Gomes Tos-
tes, Pedro Roberto Tonnera, Paulo Ven-
tura, Paulo Cesar Salomão, Paulo Roberto 
Correa, Ronald dos Santos Valladares, 
Ronaldo Lastres Silva, Raul Celso Lins 
e Silva, Raquel de Oliveira, Rosa Helena 
Penna Macedo Guita, Regina Celia Mo-
raes de Freitas, Rossidélio Lopes da Fonte, 
Severiano Ignácio Aragão, Sergio de Al-
buquerque, Sergio Wajzenberg, Teresa de 
Andrade Castro Neves, Wellington Jones 
Paiva, Wanda Deleuze Raymundo, Wil-
son do Nascimento Reis, Wagner Cinelli 
de Paula Freitas.

da Amaerj, Kátia Cavalcanti, na sede 
da Associação, de segunda a sexta-feira, 
entre 10h30 e 17h, para dar continui-
dade ao processo.

A decisão de individualizar adminis-
trativamente o requerimento de dife-
rença do Fundo de Reserva de cada as-
sociado foi tomada, após Assembleia as-
sociativa sobre o tema, para que as inde-
nizações sejam recebidas através de pro-
cedimento administrativo particular. A 
determinação tomou como base a Lei 
2.889/14, aprovada em maio de 2014, 
que concede a devolução das contribui-
ções aos magistrados que não exerceram 
o direito de permanecer no antigo Fun-
do de Reserva (Lei 7.301/73), quando 
da sua extinção pela Lei 3.189/99. O ór-
gão foi extinto e substituído, em 1999, 
pelo Rio Previdência.

Os magistrados empossados antes e 
depois de 1988, e pensionistas interes-
sadas na ação, que ainda não deram en-
trada no requerimento, devem fazê-lo 
junto à Divisão de Pessoal da Magistra-
tura (DIMAG) do TJ-RJ. 

Acesse o requerimento através do site: 
www.segue.se/ous. Confira abaixo a 
lista dos 73 associados que, até o fecha-
mento desta edição, foram convocados 
para a assinatura do requerimento.
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AÇÃO AMAERJ

BRASIL

O presidente da Amaerj, juiz 
Rossidélio Lopes, participou 
da 6ª Reunião do Conselho 

Ao ser recebido pelo ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo, 
no dia 24 de fevereiro, o pre-

sidente da AMB, João Ricardo Costa, 
entregou ofício que propõe um apro-
fundamento das investigações em rela-
ção a todos os contratos firmados pelas 
empreiteiras com o Governo Federal e 
suas estatais. O presidente da Amaerj, 
Rossidélio Lopes, também participou 
do encontro, em Brasília. Durante a 
reunião, João Ricardo defendeu a inde-
pendência do Judiciário, além de pedir 
apoio na aprovação de projetos que po-
dem ajudar a combater a corrupção e a 
impunidade.

“O Judiciário precisa ficar imune a 
qualquer tipo de pressão. Os presídios es-
tão cheios de pessoas invisíveis. Quando 
tem pessoa de visibilidade, o juiz começa 
a ser pressionado. Queremos garantir que 

de Representantes da Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), nos 
dias 2 e 3 de março, em Brasília. 

isso não aconteça”, disse. Na ocasião, o 
ministro garantiu que esse fato abordado 
pelo presidente da AMB não está acon-
tecendo. Ao jornal O Globo, Cardozo 
afirmou que há uma “posição clara do 
governo de que as investigações devem 
ocorrer com liberdade”, sem “orientar ou 
interferir” o andamento das apurações. 
À AMB, ele rechaçou interferência polí-
tica na Lava Jato.

Na oportunidade, João Ricardo res-
saltou que esse é o momento de se criar 
mecanismos para que o Judiciário en-
frente melhor o crime organizado. “Um 
dos caminhos é a aprovação de projetos 
que podem dar celeridade ao Judiciário. 
Um processo hoje, dependendo da mag-
nitude, comporta 90 recursos. Isso não 
é garantir o devido processo legal, é ga-
rantir o direito da impunidade. A legis-
lação é muito arcaica”, afirmou. Cardo-

Presidente da Amaerj participa de reuniões em Brasília 

AMB pede a ministro da Justiça apoio no combate à corrupção

Foram debatidos temas como a Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC) 
457/2005, conhecida como “PEC da 
Bengala”, as ações das entidades filiadas 
à AMB em prol das eleições diretas para 
a cúpula dos Tribunais, o PLS 554 - que 
pretende alterar o Código de Processo 
Penal para determinar o prazo de 24 ho-
ras para a apresentação do preso à auto-
ridade judicial - e formas de diminuir o 
uso predatório da Justiça também estão 
em discussão.

Associação defende PEC 63 no Senado
Na mesma semana, o presidente da 

Amaerj e representantes de associações 
de magistrados conversaram com parla-
mentares sobre a aprovação da PEC 63, 
que restabelece o Adicional por Tempo 
de Serviço - atual VTM (Valorização 
por Tempo de Serviço na Magistratura 
e no Ministério Público).

zo se propôs a ajudar sobre essa questão.
Participaram também da reunião, o 

vice-presidente Institucional da AMB, 
Sérgio Junkes, o assessor da presidência, 
José Kulzer, e o secretário da Reforma 
do Judiciário, Flávio Caetano.

No documento, a AMB ressalta “ser 
essencial a adoção de medidas compa-
tíveis com a realidade de que tais em-
presas se comportam como verdadeiras 
organizações criminosas e, como tal, 
exigem das instituições democráticas 
esforço extraordinário e sofisticado 
para apurar, coibir as ações e ressarcir o 
patrimônio público”.  A entidade escla-
rece ainda rechaçar qualquer tentativa 
de pressão política ou de intimidação 
dos órgãos julgadores encarregados de 
processar os responsáveis pelos crimes 
apurados na Operação Lava Jato ou em 
qualquer outro caso de corrupção.

Rossidélio Lopes defendeu a aprovação da PEC do ATS

Presidente da Amaerj participou da reunião realizada em Brasília
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Na Reunião do Conselho de Representantes e no Senado, Amaerj defendeu o ATS
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BRASIL

Em 4 de março, o Plenário da Câ-
mara dos Deputados aprovou, 
por 317 votos a 131, com 10 abs-

tenções, a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 457/05, do Senado, que 
aumenta de 70 para 75 anos a idade da 
aposentadoria compulsória para mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal 
(STF), do Tribunal de Contas da União 
(TCU) e dos demais tribunais superio-

res. No caso dos demais tribunais e dos 
servidores públicos, a aposentadoria 
compulsória aos 75 anos dependerá de 
uma lei complementar.

O presidente da AMB, João Ricardo 
Costa, lamentou a aprovação do texto. A 
Associação entende que a proposta está 
na contramão das regras aplicadas em 
outros países. Para Costa, assim como 
em todas as instituições republicanas, 

os tribunais precisam de oxigenação 
e, por isso, é importante manter os 70 
para a aposentadoria compulsória. 
“A magistratura está de luto. A PEC 
457 é contrária à lógica republicana e 
representa um obstáculo em todos os 
graus de jurisdição”, afirmou.

Em enquete no site da Amaerj, a 
maioria foi contra a PEC (70%). A 
pesquisa teve 245 votos.

PEC da Bengala é aprovada na Câmara em 1º turno

A reforma política foi um dos 
principais temas tratados numa 
reunião, em 24 de fevereiro, 

entre o ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência, Miguel Rossetto, o presi-
dente da Amaerj, Rossidélio Lopes, o 
presidente da AMB, João Ricardo, e o 
presidente da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), Paulo Schimit. Na ocasião, 
João Ricardo expôs a posição da entida-
de que representa mais de 14 mil juízes 
em todo o país sobre o assunto. Disse que 
um dos pontos que precisa ser revisto é 
o financiamento privado de campanha, 
que favorece a corrupção no país. 

Acompanhados do deputado federal 
Alessandro Molon (PT-RJ), os magis-
trados também falaram sobre a “PEC da 
Bengala”, ressaltando a preocupação com 
a mudança radical na carreira dos juízes.

Os magistrados mostraram ao ministro 

que estão engajados na campanha em prol 
de uma reforma política no país, mas se 
mostraram preocupados com a discussão 
que está sendo feita no Congresso Nacio-
nal, principalmente acerca do financia-
mento privado de campanhas eleitorais.

Para o ministro, o momento é pro-
pício para o debate sobre a reforma 
política. O presidente da AMB disse 
que uma das alternativas pode ser o fi-

nanciamento misto de campanha, que 
permitiria a doação de pessoas físicas. 
“Poderia ser limitado em R$ 700 por 
pessoa e esse montante poderia ir para 
um fundo partidário”, ressaltou. João 
Ricardo Costa destacou ainda o esforço 
da AMB, juntamente com demais enti-
dades representantes do Judiciário, de 
colher assinaturas para a discussão de 
um projeto de iniciativa popular.

Amaerj reúne-se com ministro da Secretaria-Geral da Presidência 
Ao lado da AMB e da Anamatra, Associação discute reforma política

AMB: Proposta representa um obstáculo em todos os graus de jurisdição

Amaerj e demais associações continuaram em mobilização permanente no Congresso contra a PEC

Magistrados, ministro e deputado também abordaram a “PEC da Bengala”

Luis M
acedo
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Diminuição do número de re-
cursos, maior agilidade pro-
cessual e incentivo à concilia-

ção. Essas foram algumas das inovações 
do novo Código de Processo Civil 
apresentadas, em 27 de fevereiro, pelos 
ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Luiz Fux e do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão, 
durante a palestra “Reforma do Código 
de Processo Civil e a Justiça do Futuro”, 
sediada na Escola da Magistratura do 
Estado do Rio de Janeiro (Emerj). Esse 
foi o primeiro evento sobre o tema após 
a aprovação da redação do novo CPC. 
Fux é presidente da comissão de juristas 
designada pelo Senado Federal para ela-
borar o anteprojeto do novo Código de 
Processo Civil.

O ministro Luiz Fux defendeu a adap-
tação da realidade normativa à realidade 
prática e citou que o CPC sofreu diver-
sas modificações a partir da década de 
60. “O sistema brasileiro recebe uma 
litigiosidade que não há em nenhum 
país do mundo”, destacou, criticando o 
excesso de formalismos e de recursos e 
citando que houve 100 audiências pú-

TJ-RJ

blicas para alterar o CPC. “O sistema 
brasileiro está padecendo de um dos 
males mais contemporâneos, que é a du-
ração dos processos”, ressaltou.

Para Fux, a jurisdição é uma função 
popular. “Tem que dizer uma linguagem 
que o povo entende”, disse, defendendo 
ainda que o juiz deve observar o princí-
pio da dignidade humana. “Não é fácil 
mudar de uma hora para a outra de for-
ma abrupta. São os males da inovação”, 
completou.

Ministro do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) e ex-presidente da Amaerj, 
Luís Felipe Salomão destacou que deve-
mos pensar o CPC dentro do contexto 
de Justiça do futuro, com novas deman-
das e realidades, como as ligadas ao meio 
ambiente, internet, direitos coletivos, 
endividamento e união homoafetiva. 
O ministro lembrou o contexto históri-
co da Justiça e a evolução da jurisdição, 
citando os avanços do Poder Judiciário 
e o fato de que a Justiça brasileira tem 
características específicas.

Salomão destacou o avanço do núme-
ro de ações ajuizadas em todos os seg-
mentos da Justiça brasileira. Segundo 

o ministro, em 1988, foram recebidas 
350 mil ações em todos os tribunais do 
país. Em 2013, este número saltou para 
28,3 milhões. “O número de processos 
aumentou 80 vezes, mas o de juízes não 
chegou nem a quadruplicar”, afirmou, 
citando que, embora o Brasil esteja den-
tro da média mundial de 10 juízes por 
100 mil habitantes, o país contabiliza a 
maior carga de trabalho do mundo, com 
4.616 processos por juiz, conseguindo 
manter-se no terceiro lugar do ranking 
em produtividade. “Depositamos uma 
esperança muito grande de que o novo 
CPC irá agilizar o Judiciário”, contou 
Salomão.

Entre as soluções propostas para me-
lhorar o Judiciário, o ministro do STJ 
apontou o fortalecimento e eficácia das 
soluções alternativas à jurisdição, a valo-
rização das decisões locais/regionais e o 
controle de novas demandas de massa 
em primeiro grau, a racionalização do 
sistema recursal e a criação de Turma 
Nacional dos Juizados Especiais, entre 
outras. “Refletindo em conjunto, sairão 
decisões necessárias ao nosso futuro”, 
afirmou.

Ministros acreditam que novo CPC vai agilizar o Judiciário 
Luiz Fux e Luís Felipe Salomão abordaram o Código em palestra na Emerj

Fux e Salomão palestraram sobre a reforma do CPC e a Justiça do Futuro. Ministro do STF é presidente da comissão de juristas para anteprojeto

Luis H
enrique Vicent
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“São pontos considerados impraticáveis para o funcionamento do Judiciário”, afirmou João Ricardo

Representantes da AMB e da Ana-
matra estiveram, 4 de março, 
com o secretário de Reforma do 

Judiciário, Flávio Caetano, para tratar 
do pedido de vetos ao novo Código de 
Processo Civil (CPC), feito pelas duas 
entidades em conjunto com a Ajufe. Para 
os magistrados, pelo menos três pontos 
aprovados pelo Congresso Nacional vão 
afetar a gestão do acervo de processos, a 
independência pessoal e funcional dos 
juízes e a produção de decisões judiciais 
em todas as esferas do país.

Durante o encontro com Flávio Ca-
etano, o presidente da AMB, João Ri-
cardo Costa, elencou os três pontos 
rejeitados pela Magistratura. “São pon-
tos considerados impraticáveis para o 
funcionamento do Judiciário”, disse. 
O primeiro deles trata da ordem cro-
nológica da análise dos processos, que, 
na avaliação da AMB, tira a autonomia 
dos juízes e vai atrapalhar a gestão e o 
andamento das ações.

O outro ponto refere-se à razoável 
duração do processo. O novo texto do 
CPC sugere que todos os julgamentos, 
no âmbito da apelação, das ações resci-
sórias e de todos os agravos de instru-
mento devem passar por nova análise 
no Judiciário, com a presença de outros 
julgadores, para garantir a possibilidade 
de inversão do resultado final. O dispo-
sitivo, portanto, prevê recurso que pode 
atrasar a tramitação do processo.

O terceiro e último ponto prevê a ar-
gumentação detalhada na decisão, por 

parte dos juízes, de todos os argumentos 
deduzidos no processo pelas partes, sob 
pena de nulidade da sentença. E ainda, 
quando se limitar a invocar na decisão 
precedente ou enunciado de súmula, 
sem identificar seus fundamentos.

O pedido de veto dos magistrados 
foi encaminhado ao Ministério da Jus-
tiça, à Casa Civil e à Advocacia-Geral 
da União, que criaram um grupo de 
trabalho para analisar o texto encami-
nhado pelo Senado ao Executivo. O 
secretário de Reforma do Judiciário, 
Flávio Caetano, se comprometeu a le-

var o pleito dos magistrados para esse 
grupo. 

Durante a reunião, João Ricardo 
Costa destacou que a AMB acompa-
nhou a tramitação do novo CPC no 
Congresso Nacional. No Senado, a 
associação apresentou 14 sugestões de 
emendas à proposta, 12 delas acatadas. 
Um dos pontos que os magistrados 
conseguiram manter no novo texto é o 
bloqueio online de bens para cumpri-
mento de liminares. A AMB criou uma 
comissão específica que trata do novo 
Código de Processo Civil.

AMB, Anamatra e Ajufe pedem vetos ao novo CPC 
Associações acreditam que pontos aprovados vão afetar a independência dos juízes

BRASIL

A AMB lançou, em fevereiro, 
mais um canal de comunica-
ção, desta vez na rede social 

Instagram. Com o perfil “magistra-
dosbrasileiros”, a entidade começou a 
divulgar o cotidiano da magistratura, 
com publicações próprias e também 
de tribunais de Justiça e associações 

filiadas. “Será mais uma oportunidade 
dos magistrados e dos cidadãos brasi-
leiros acompanharem nossas lutas em 
prol da magistratura e da sociedade”, 
destaca o presidente da AMB, João Ri-
cardo Costa. O vice-presidente de Co-
municação da associação, Gil Guerra, 
reitera a importância da presença da 

entidade nas redes sociais: “Inaugura-
mos mais uma janela de comunicação 
com a sociedade, de um modo geral, e 
com a magistratura brasileira, de um 
modo muito particular. Trabalhamos 
para ampliar nossos canais de comu-
nicação, para que sejam eficientes e de 
qualidade”.

AMB conta agora com perfil no Instagram
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O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), minis-
tro Ricardo Lewandowski, 

abriu em fevereiro o Ano Judiciário 
destacando os desafios, as perspectivas 
e os planos para melhorar a prestação 
jurisdicional no país. Em seu discurso, 
Lewandowski ressaltou a importância 
do planejamento no âmbito dos tri-
bunais para a solução de conflitos e a 
garantia de direitos dos cidadãos, além 
da valorização de juízes e servidores do 
Judiciário. O presidente da Suprema 
Corte prometeu ainda encaminhar o 
Estatuto da Magistratura ainda este 
ano ao Congresso Nacional.

“Pensamos que é chegada a hora de 
rediscutirmos a base da magistratura 
de maneira a colocar os nossos juízes 
em um patamar profissional e institu-
cional compatível com os inestimáveis 
serviços que prestam ao país. Acredi-
tamos que a ocasião é propícia para 
tanto, pois vivemos um momento his-
tórico ímpar, em que desfrutamos de 
uma democracia amadurecida e de um 
ambiente apto para um debate franco e 
aberto com todos os interessados nessa 
relevante questão”, destacou o ministro 
Lewandowski durante a abertura do 
Ano Judiciário 2015. 

O ministro destacou a explosão da li-
tigiosidade no país, exposta por meio do 
Justiça em Números. Os dados do Con-

selho Nacional de Justiça (CNJ) do ano 
passado revelam que existem 95 milhões 
de processos em tramitação em todo o 
país. “O que é mais dramático é que, ape-
sar do acréscimo de 1,7% da produtivida-
de dos juízes, que somam atualmente cer-
ca de 16,5 mil, a taxa de congestionamen-
to cresceu 1,3% em comparação a 2012, 
atingindo um frustrante percentual de 
70,9%”, destacou o ministro.

O alto número de processos, se por 
um lado é preocupante, mostra, de acor-
do com Lewandowski, que a sociedade 
confia e busca cada vez mais o Judiciá-
rio. “A crescente busca pela jurisdição 
revela-se bastante emblemática, pois só 
reivindica direitos quem reconhece de 
que deles é efetivamente detentor e tem 
a convicção de que o sistema judicial vai 
lhes a satisfação almejada”, assinalou.

Lewandowski promete encaminhar novo Estatuto da Magistratura ao Congresso 
“É chegada a hora de rediscutirmos a base da magistratura”, afirmou o presidente do Supremo
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Presidente do STF fez anúncio na abertura do Ano Judiciário

BRASIL

O Colégio Permanente de 
Presidentes de Tribunais de 
Justiça do Brasil abriu, em 

12 de março, o seu 102º encontro, 
em Belo Horizonte (MG). Durante 
a solenidade, o presidente do órgão, 
desembargador Milton Nobre, desta-
cou que o Poder Judiciário opera no 
limite, com sobrecarga de trabalho e 
falta de recursos. O magistrado ressal-
tou que, no Brasil, são 16,5 mil juízes 
para processar e julgar quase 100 mi-

lhões de processos. “De acordo com o 
Justiça em Números do ano passado, 
o Judiciário dos Estados, possuindo 
11,5 mil magistrados, responde por 
cerca de 80% dessa carga processual. 
Faltam recursos para investimento e 
custeio compatíveis com as demandas, 
que são infinitas. Os recursos são fi-
nitos”. O desembargador pediu apoio 
também do CNJ. “É inadiável que o 
CNJ apoie os tribunais de Justiça dos 
estados no esforço para obtenção de 

recursos financeiros necessários à 
prestação jurisdicional eficiente, de 
modo permanente e sistemático”, afir-
mou. O presidente do TJ-MG, Pedro 
Bitencourt, destacou a importância 
do Poder Judiciário. “Sabe-se que êxi-
to do país se deve, em grande parte, à 
efetividade da atuação do Judiciário 
visando consolidar o Estado Demo-
crático de Direito. O Poder Judiciário 
Estadual cresce em importância e res-
ponsabilidade neste contexto”.

Presidentes dos tribunais estaduais destacam sobrecarga de trabalho do Judiciário
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Presidente do STF fez anúncio na abertura do Ano Judiciário

90% dos 95 milhões de processos judiciais tramitaram nas varas e demais unidades judiciárias de primeiro grau em 2013

O Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) reunirá em Brasí-
lia, na primeira quinzena de 

maio, representantes de tribunais e das 
entidades de classe que representam 
magistrados e servidores do Judiciário 
para discutir medidas concretas para a 
efetiva implantação da Política Nacio-
nal de Atenção Prioritária ao Primeiro 
Grau de Jurisdição na Justiça brasilei-
ra. Instituída pela Resolução CNJ n. 
194, de maio de 2014, a Política busca 
melhorar o serviço prestado pela pri-
meira instância. A porta de entrada 
da Justiça, como o primeiro grau é co-
nhecido, hoje enfrenta dificuldades de 
funcionamento devido ao excesso de 
ações para julgar e ao déficit de estru-
tura e de pessoal. 

Durante a 1ª Reunião da Rede de 
Priorização do Primeiro Grau serão 
compartilhadas experiências práticas 
de adoção da Política nas esferas nacio-
nal e local. Haverá também oportuni-
dade para propor soluções concretas 

que aperfeiçoem os planos de ação dos 
tribunais, que priorizam as unidades 
judiciárias de primeira instância, res-
ponsáveis por lidar atualmente com 
nove em cada dez processos na Justiça. 
A programação provisória do evento 
inclui ainda espaço para discussão da 
minuta de plano nacional de imple-
mentação da Política, que será sugerida 
pelo CNJ. 

A proposta do Comitê Gestor da 
Rede de Priorização do Primeiro 
Grau é de que o evento seja realizado 
em conjunto com a 1ª Reunião Pre-
paratória para o IX Encontro Nacio-
nal do Poder Judiciário, também pre-
vista para maio. Serão convidados os 
presidentes de 90 tribunais, membros 
da Rede de Priorização do Primeiro 
Grau e da Rede de Governança Co-
laborativa do Poder Judiciário, além 
das associações que representam a 
magistratura e entidades que respon-
dem pela categoria dos servidores da 
Justiça.

Sobrecarga 
Uma das justificativas para uma polí-

tica voltada para a primeira instância da 
Justiça é a alta concentração das ações 
judiciais – 90% dos 95 milhões de pro-
cessos judiciais tramitaram nas varas e 
demais unidades judiciárias de primei-
ro grau em 2013. A demanda excessiva 
da primeira instância e a escassa força 
de trabalho e orçamento disponíveis 
são apontados como responsáveis pela 
quantidade de processos que o Judiciá-
rio não consegue julgar ao longo do ano, 
chamada de taxa de congestionamento.

Em 2012, a taxa foi de 75,6%, ou seja, 
os juízes e servidores que trabalham na 
primeira instância só conseguiram so-
lucionar um em cada quatro processos 
judiciais. No ano seguinte (2013), a 
taxa de congestionamento na primei-
ra instância subiu para 77%. Tanto em 
2012 como 2013, os índices são quase 
30 pontos percentuais superiores à taxa 
verificada no segundo grau – 46,3% e 
47,2%, respectivamente.

Tribunais debaterão soluções para implantar Política de Priorização do 1º Grau
CNJ promoverá debate em maio para melhorar o serviço prestado pela primeira instância

CNJ
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CONVÊNIO

Amaerj firma convênio com hotéis Le Canton 

Com interesse em oferecer o melhor para os associados, a Amaerj anuncia a parceria com os charmosos e requintados 
hotéis Le Canton. Localizados em Teresópolis, na Região Serrana, os Hotéis Village e Fazenda Suíça possuem ampla es-
trutura de lazer para adultos e crianças, com aconchegantes estadias inspiradas na arquitetura dos campos suíços. Através 
da parceria, os associados terão 15% de desconto para reservas em qualquer período, de acordo com a disponibilidade do 
local. O desconto será válido apenas para reservas feitas através da Central de Atendimento dos hotéis Le Canton (0800 
285 4200), e contemplará somente reservas particulares, considerando um apartamento da família do associado. Sendo 
assim, caso haja uma segunda solicitação de hospedagem no local, esta não terá desconto, mesmo que ocupada por fami-
liares. Os Hotéis Le Canton estão localizados na Rua Antônio Silva, 300, Vargem Grande, Teresópolis.

No período de 13 a 18 de fevereiro, 
os associados aproveitaram o feria-
dão do Carnaval na Sede Praiana da 

Amaerj, em São Pedro da Aldeia. Magistrados 
e familiares tiveram hidroginástica em todas 
as manhãs, partidas de futebol, passeios de 
caiaque, massagens e redes de descanso. As 
saunas, piscina aquecida e sala de ginástica 
também foram muito utilizadas. No sábado, 
foi realizado um grande churrasco e, no do-
mingo, teve baile infantil com recreação para 
a criançada.

Associados lotam Sede Praiana para curtir o Carnaval

CURTAS

Magistrados e familiares se divertiram e descansaram em São Pedro
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