
Em março, foi realizada a primeira Fes-
ta dos Aniversariantes do Trimestre em 
2015. Foram celebrados os aniversários 
de janeiro, fevereiro e março, e home-
nageados os magistrados que se aposen-
taram no período. O desembargador 
Luiz Felipe Haddad recebeu a Medalha 
Amaerj. 

No mês da mulher, foram realizadas diversas ações na campanha Justiça pela Paz 
em Casa, coordenada pela ministra do STF, Cármen Lúcia. O TJ-RJ fez mais de 
mil audiências de instrução e julgamento. Com o intuito de combater a violência 
doméstica contra a mulher, a Amaerj promoveu caminhadas de conscientização, que 
reuniram magistrados e servidores do TJ-RJ.

Autoridades de diversos países estiveram reunidas na Sede Campestre da Amaerj, 
em março, para discutir a realização do Congresso Mundial de Direito Ambiental, 
que acontecerá no Rio, em 2016. Sob coordenação do ministro do STJ, Herman 
Benjamin, a comissão também visitou o TJ-RJ e o Palácio da Cidade. 

Magistrados são 
homenageados na Festa dos 
Aniversariantes

A Amaerj disponibilizou mais duas lis-
tas com cálculos revistos dos associados 
que pleitearam a diferença do Fundo 
de Reserva, para assinar requerimento 
a ser enviado ao Tribunal de Justiça do 
Rio. O documento pleiteia ao TJ-RJ a 
revisão dos cálculos dos valores a serem 
recebidos. 
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Associação convoca mais 
associados por Fundo de 
Reserva

Neste ano, o casamento comunitário ce-
lebrará a união de mil casais na Catedral 
de São Sebastião. Com coordenação da 
juíza Raquel de Oliveira, a Amaerj, o 
TJ-RJ e a Arquidiocese do Rio promo-
verão a 2ª edição do Dia do Sim em de-
zembro. A cerimônia será presidida pelo 
cardeal Dom Orani.

Dia do Sim será realizado na 
Catedral de São Sebastião

Pág.10

Pág. 15

Amaerj sedia reuniões do Congresso Mundial de 
Direito Ambiental

Associação e TJ-RJ realizam ações na campanha 
Justiça pela Paz em Casa

Pág. 08 e 09

Pág. 10

Magistrados do Rio de Janeiro promoveram uma caminhada de conscientização na orla de Copacabana

Comissão conheceu o Tribunal de Justiça do Rio e se reuniu com presidente Luiz Fernando de Carvalho
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EXPEDIENTE

JURISTUR

Cerca de 30 alunos do Centro 
Universitário Augusto Mot-
ta (UNISUAM) visitaram as 

dependências da Amaerj e do Tribunal 
de Justiça do Rio (TJ-RJ), entre os dias 
9 e 10 março. O encontro deu início ao 
cronograma de atividades para 2015 do 
programa Juristur - Conhecendo o Ju-
diciário, da Associação. O presidente 
e a secretária-geral da Amaerj, juízes 
Rossidélio Lopes e Cláudia Motta, bem 
como o presidente do TJ-RJ, desembar-

Amaerj realiza primeiro Juristur universitário de 2015 
Estudantes conheceram a estrutura do Poder Judiciário fluminense

gador Luiz Fernando Ribeiro de Carva-
lho, o desembargador Siro Darlan, e o 
juiz Joel Pereira, coordenador do proje-
to, participaram.

No primeiro dia, a secretária do 
programa, Priscilla Mantuano, 
apresentou aos estudantes as 
dependências do Museu da Justiça, 
passando pelo Salão dos Passos 
Perdidos, o Primeiro Tribunal 
do Júri, o Salão dos Espelhos e o 
Plenário. Por fim, os universitários 

conheceram o Órgão Especial e foram 
recepcionados pelo presidente do TJ-
RJ, desembargador Luiz Fernando.

Na segunda visita, o grupo conheceu a 
biblioteca do Poder Judiciário fluminense, 
o Tribunal do Júri, e foram recebidos 
pelo desembargador Siro Darlan, na 7ª 
Câmara Criminal. Em 2014, o Juristur 
contou com a participação de 304 alunos, 
de 15 universidades.

O Juristur/Conhecendo o Judiciário, 
da Associação dos Magistrados do 
Estado do Rio de Janeiro (Amaerj), 
promove - muitas vezes de forma lúdica e 
divertida - a integração entre os cidadãos 
e o TJ-RJ. O programa é voltado para 
os estudantes do ensino fundamental, 
médio e universitários. A iniciativa é 
pioneira no Brasil e, considerando os 
mais de 15 anos, pode-se dizer que já 
cumpria por antecipação a meta do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que recomenda a implantação de “pelo 
menos um programa (por Estado) de 
esclarecimento ao público sobre as 
funções, atividades e órgãos do Poder 
Judiciário em escolas ou quaisquer 
espaços públicos”.

A
m

aerj

Além do Tribunal Pleno, alunos da UNISUAM conheceram o antigo Palácio da Justiça e o Órgão Especial do TJ-RJ

Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro
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TJ-RJ

CURTAS

Visita do presidente do Tribunal de Justiça ao 10º Núcleo Regional reuniu magistrados e servidores em Itaperuna, no noroeste fluminense

Luis H
enrique Vicent

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

rou excelente a participação e a adesão 
de magistrados e servidores à visita da 
Administração do Tribunal, em 26 de 
março, à Comarca de Itaperuna. A co-
mitiva foi recebida pelo diretor do Fó-
rum de Itaperuna, juiz Maurício dos 
Santos Garcia, e pela juíza dirigente do 
10º Núcleo Regional (NUR), Leideja-
ne Chieza Gomes da Silva. Os juízes 
da região reivindicaram melhores con-
dições de trabalho.

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

os novos membros da Comissão de 
Gestão Estratégica do Poder Judiciário 
do Estado do Rio de Janeiro (Coges). A 
presidência da comissão caberá ao de-

Comitiva do Tribunal visita Itaperuna e ouve pleitos de juízes

Nomeados os membros da Comissão de Gestão Estratégica do Poder Judiciário 

Magistrados da região reivindicaram melhores condições de trabalho

Liderada pelo desembargador Luiz 
Fernando, a comitiva do Tribunal 
foi formada pela corregedora-geral, 
desembargadora Maria Augusta Vaz; 
pelos desembargadores José Carlos 
Maldonado de Carvalho (Comissão 
de Segurança) e Ricardo Cardozo 
(Comissão de Apoio à Qualidade dos 
serviços judiciários, Comaq); e pelos 
diretores-gerais Gabriel Albuquerque 
(Gestão de Pessoal), Francisco Matias 
(Segurança Institucional), Francisco 
Budal (Logística) e Nilton Benevides 
(Engenharia). Também participaram 

sembargador Carlos Santos de Oliveira 
e terá como vice a desembargadora Ma-
ria Angélica Guimarães Guerra Guedes. 
Contará ainda com o desembargador 
Antônio Iloízio de Barros Bastos, os 
juízes auxiliares da Presidência Maria 
Tereza Donatti e Luiz Eduardo de Cas-

da visita o juiz auxiliar da presidência 
Luiz Marcio Alves Garcia e a juíza 
auxiliar da Corregedoria Regina 
Chuquer.

O 10º NUR abrange as comarcas de 
Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, 
Italva/Cardoso Moreira, Itaocara, Laje 
do Muriaé, Miracema, Natividade, 
Porciúncula e Santo Antônio de Pádua, 
no norte e noroeste fluminense. Desde 
2008 a Administração do Tribunal não 
ia à Comarca de Itaperuna, que tem 
106 servidores e três juízes. A cidade 
tem cerca de cem mil habitantes.

tro Neves e a representante da Amaerj, 
Lysia Maria Mesquita Amaral Figueira. 
Entre outras atribuições, a comissão co-
ordena e estabelece as diretrizes da ati-
vidade de planejamento estratégico do 
TJ-RJ, além de aprovar a minuta do Pla-
no Estratégico e demais documentos.
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JUSTIÇA ELEITORAL

Foram empossados, em 23 de mar-
ço, os desembargadores Edson 
Aguiar de Vasconcelos e Antonio 

Jayme Boente, nos cargos de presidente 
e vice-presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio (TRE-RJ), respectiva-
mente. A cerimônia foi realizada duran-
te sessão do Órgão Especial do TJ-RJ. 
O presidente da Amaerj, juiz Rossidélio 
Lopes, participou da solenidade.

O evento contou com a presença de 
autoridades dos poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, como o ministro 
do STF e membro do TSE, Luiz Fux. 
O magistrado elencou cinco pilares das 
atividades da Magistratura na área elei-
toral: o respeito à noção de soberania 
popular; a igualdade de oportunidades 
entre os candidatos na disputa eleitoral; 
necessidade de prestigiar a moralidade e 
probidade na interpretação das normas 
eleitorais; a adoção de postura minima-
lista da Justiça eleitoral e a observação 
da importância das cortes superiores da 
Justiça.

“Acredito que os novos integrantes 
da Justiça Eleitoral têm a preocupação 
de salvaguardar a vontade popular que 
se manifesta de forma soberana, livre e 
autônoma durante o processo eleitoral. 
O que nossa Justiça precisa combater é a 
captação ilícita do sufrágio universal, as 

TRE-RJ tem novos presidente e vice-presidente
Autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário prestigiaram a posse

práticas clientelistas, os abusos de poder 
econômico e político que desnaturam o 
sufrágio e que devem ser combatidos”, 
afirmou o ministro.

O novo presidente, desembargador 
Edson Aguiar de Vasconcelos, enfati-
zou a importância do Poder Judiciário e 
disse que ele não pode ser sacudido por 
turbulências autoritárias. “A suposta 
chegada de um Armageddon político 
não pode estancar a suave aragem da li-
berdade democrática no Brasil desde a 
promulgação da Constituição de 1988”, 
disse o presidente.

O vice-presidente, desembargador 
Antonio Jayme Boente, agradeceu o 
apoio dos colegas. “Meu compromisso 
nessa gestão que se inicia é trabalhar de 
forma incansável para produzir resul-
tados positivos. Espero que possa con-
tinuar com as valorosas amizades dos 
pares, promotores e advogados”, disse.

Representando o TRE-RJ, o desem-
bargador Wagner Cinelli destacou que 
a Justiça Eleitoral é quem administra 
os processos eleitorais no Brasil e que 
essa fórmula deve continuar e destacou 
os avanços que o Brasil teve ao longo 
dos anos: fim do voto censitário, voto 
feminino. E relembrou que o país vive 
um momento efervescente na discussão 
sobre o processo eleitoral. “O voto deve 

ser obrigatório? Facultativo? O finan-
ciamento de campanha deve ser públi-
co? São perguntas que hoje inquietam o 
país”, disse o magistrado.

Dados de Magistrados
O desembargador Edson Aguiar de 

Vasconcelos anunciou, no início de 
março, a criação do SIGMA WEB, 
Sistema de Gerenciamento de Dados 
de Magistrados. Através do site www.
tre-rj.jus.br/sigma-web, o juiz poderá 
acessar e consultar sua ficha cadastral, 
contracheque, Declaração do Imposto 
sobre a Renda Retida na Fonte – Dirf, 
histórico de designações, e efetuar ins-
crição no Rodízio de Juízes Eleitorais. 

O presidente do TRE-RJ destacou 
que, com a implementação do Portal 
SIGMA-WEB, o procedimento total-
mente informatizado do concurso para 
Juízes Eleitorais, desde a fase de inscri-
ção até a lista final de designados. Para 
cadastramento no sistema é obrigatória 
a utilização pelo magistrado do e-mail 
funcional do Tribunal de Justiça, com 
fim de garantir a privacidade e a auten-
ticidade das informações. Quaisquer 
dúvidas ou dificuldades no primeiro 
acesso ao Portal SIGMA-WEB poderão 
ser dirimidas ou solucionadas através do 
telefone (21) 3513-8020, no período das 
11 às 19 horas.

Novo corregedor
Por aclamação, o desembargador 

eleitoral Marco José Mattos Couto foi 
eleito, em 25 de março, o corregedor 
regional eleitoral, na vaga do desembar-
gador Fábio Uchôa Montenegro. Antes, 
os desembargadores do TJ-RJ elegeram 
as juízas Maria Paula Gouvêa Galhardo 
e Alessandra A. Bilac M. Pinto para o 
cargo de membro substituto classe juiz 
de Direito do TRE-RJ nas vagas decor-
rentes do término dos biênios dos juízes 
Alexandre José da Silva Barbosa e Ale-
xandre Chini Neto, respectivamente. 
Na sessão do Tribunal Pleno, a juíza 
Maria Paula Galhardo recebeu 95 vo-
tos e a juíza Alessandra Bilac, candidata 
única, foi eleita por aclamação.

Desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos toma posse e é aplaudido pelo governador do Rio

B
runno D

antas
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Foram empossados no cargo de 
desembargador, em março, os 
magistrados Arthur Narciso de 

Oliveira Neto e Luiz Henrique de Oli-
veira Marques, eleitos pelo critério de 
antiguidade, e Murilo André Kieling 
Cardona Pereira, Sergio Ricardo de 
Arruda Fernandes e Werson Rego, defi-
nidos pelo critério de merecimento. As 
cerimônias ocorreram durante sessão 
do Órgão Especial.

No dia 9, escolhido pelos novos de-
sembargadores para usar a palavra, 
Murilo Kieling fez do seu pronuncia-
mento uma análise de suas trajetórias 
aliada ao entusiasmo com os novos 
desafios, agora à frente da segunda ins-
tância. “Um especial agradecimento 
aos nossos familiares, que empresta-
ram a estrutura sentimental, capaz de 
enfrentar os momentos mais difíceis, 
aos amigos mais próximos, pela perma-
nente solidariedade, e aos nossos padri-
nhos, que nos consagram no ingresso 
neste grandioso tribunal f luminense. 
Nosso caráter é inabalável e mantemos 
nossa fé na Justiça. O dever cumprido 
é e melhor maneira de fazer da própria 
consciência o melhor lugar para a paz 
individual”, afirmou o magistrado.

O presidente do TJ-RJ, desembarga-
dor Luiz Fernando Ribeiro de Carva-
lho, enfatizou que a posse dos novos 
desembargadores é um momento es-
pecial na vida de um magistrado. “Este 
é um instante que marca a chegada do 
magistrado ao seu ápice, ao auge de sua 
carreira. É um momento de emoção. O 
que vai da alma de quem toma posse é 
algo que somente ele pode traduzir. E 
muitos do que estão aqui – parentes e 
amigos querem tomar conhecimento 
daquilo que lhe chega à alma”, afirmou 
o presidente.

No dia 16, o desembargador Werson 
Rego destacou a parceria firmada com 
servidores da 18ª Vara Cível da Capital, 
juízo em que trabalhou a maior parte de 
sua carreira, além dos seus assessores, 
magistrados e desembargadores da 3ª 
Câmara Cível, onde exerceu a função de 
desembargador substituto. “A promo-
ção por merecimento implica concorrer 
com outros colegas não menos valoro-
sos, dedicados à função judicante. São 
escolhas sempre muito difíceis. Eu agra-
deço aos magistrados do Órgão Especial 
por terem me honrado com seus votos”, 
afirmou o desembargador.

Magistrado desde 1992, o desem-

bargador Arthur Narciso de Oliveira 
Neto é formado em Direito pela Uerj, 
pós-graduado em Direito do Consu-
midor pela Universidade de Coimbra 
e mestre em Direito pela Universidade 
Gama Filho.

O desembargador Luiz Henrique de 
Oliveira Marques é graduado em Direi-
to pela Universidade Candido Mendes e 
especialista em Direito Privado pela UFF. 
Ingressou na magistratura há 23 anos e 
presidiu a Regional de Niterói da Amaerj.

Formado em Direito pela UFF, o 
desembargador Murilo André Kieling 
Cardona Pereira ingressou na magistra-
tura em 1992, já tendo atuado, anterior-
mente, como defensor público e policial 
civil pelo Estado do Rio de Janeiro. Foi 
vencedor do Prêmio Innovare em 2007.

O desembargador Sérgio Ricardo de 
Arruda Fernandes é formado em Direi-
to pela Uerj e tornou-se juiz em 1993. 
Recentemente, atuava como juiz auxi-
liar da Corregedoria Geral da Justiça. 

O desembargador Werson Rego gra-
duou-se em Direito pela UERJ, em ja-
neiro de 1990. Cursou a Escola da Ma-
gistratura do Estado do Rio de Janeiro, 
em 1991/1992, ingressando na carreira 
da magistratura em dezembro de 1993.

Cinco desembargadores são empossados no TJ-RJ
Cerimônias de posse dos magistrados foram realizadas em março

Quatro magistrados tomaram posse no dia 9 de março, no Órgão Especial

Luis H
enrique Vicent

TJ-RJ
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No dia 13 de março, foi realiza-
da no auditório do Tribunal 
de Justiça do Rio (TJ-RJ) a ce-

rimônia de encerramento da campanha 
nacional “Justiça pela Paz em Casa”. O 
evento contou com a presença da vice-
presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ministra Cármen Lúcia, que 
coordenou a campanha, e do presidente 
da Corte fluminense, desembargador 
Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. O 
presidente da Amaerj, juiz Rossidélio 
Lopes, também participou do evento.

Durante os cinco dias da campanha, 
realizada de 9 a 13 de março, foram fei-
tos 70 júris e 10 mil práticas voltadas 
para ações contra a violência doméstica 
e familiar contra a mulher, em todo o 
país. Também foram criadas varas espe-

Semana da “Justiça pela Paz em Casa” realiza 1.283 audiências 
Ministra Cármen Lúcia realizou encerramento da campanha no TJ-RJ

Ministra Cármen Lúcia conversa com o presidente da Amaerj e com a juíza Adriana Ramos de Mello

R
osane N

aylor

ciais, em diferentes estados, para agili-
zar o andamento de processos. 

“É apenas um começo de pensar e 
agir, e a cada nova etapa vamos apren-
der. Campanhas como essa são para 
que as coisas não fiquem invisíveis, 
porque quando as dificuldades não se 
põem de forma clara, fica mais difícil 
enfrentá-las”, declarou ela. “Esta não é 
uma Semana da Mulher, é uma semana 
de uma sociedade que possa viver em 
paz, homens e mulheres, com chances 
de serem felizes juntos”, completou.

O TJ-RJ fez cerca de 1,2 mil audiên-
cias de instrução e julgamento na se-
mana, mais 21 reuniões plenárias sobre 
crimes de feminicídio (61% do total) – 
quando o homicídio da mulher ocorre 
por questão de gênero. Ao todo, foram 

proferidas 282 sentenças e 450 medidas 
protetivas de urgência.

Para a juíza Adriana Ramos de Mello, 
uma das idealizadoras do projeto Viole-
ta, que visa a garantir a segurança, em 
tempo ágil, da mulher vítima de violên-
cia, o número é expressivo para apenas 
uma semana. Lembrou, entretanto, 
que ainda existem, somente no Rio de 
Janeiro, 131.030 processos envolvendo 
matéria de violência doméstica contra a 
mulher, e ressaltou que o mapeamento 
de crimes de feminicídio ainda é um de-
safio para o tribunal.

“Nem todo homicídio de mulher é 
um feminicídio. Tivemos que olhar 
processo por processo. Então, fica o 
desafio de como otimizar esses dados 
de forma mais rápida em uma segunda 
campanha”, comentou ela. A juíza elo-
giou o empenho de todos os tribunais 
na campanha, mas lamentou que o Ju-
diciário ainda seja um ambiente muito 
machista, “e esse machismo talvez não 
venha somente dos homens, mas tam-
bém das mulheres. Então, ver como os 
juízes e as juízas se engajaram, para nós, 
já é uma grande diferença dentro do 
nosso tribunal”.

Estudo do TJ-RJ aponta que o núme-
ro de novos casos de violência doméstica 
e familiar, contra a mulher, aumentou 
mais de cinco vezes nos últimos oito 
anos, passando de 17.756, em 2007 – 
ano seguinte à edição da Lei Maria da 
Penha –, para 94.689 em 2014.

Dilma sanciona lei
Em 9 de março, a presidente Dilma 

Rousseff sancionou a lei que coloca o 
feminicídio na lista de crimes hedion-
dos e o considera homicídio qualifica-
do. Ao citar outros tipos de discrimi-
nação, como a racial e a contra homos-
sexuais, Dilma disse que os casos de 
violência contra qualquer minoria têm 
origem na intolerância e no preconcei-
to e pediu a colaboração de todos no 
combate à violência. A lei considera 
como razões de condição de sexo femi-
nino violência doméstica e familiar, o 
menosprezo ou a discriminação contra 
a condição de mulher.

Em pesquisa realizada no site da Amaerj, a maioria 
(75%) afirmou ser a favor de que o interstício seja 
contado a partir do efetivo exercício na Comarca. 

Apenas 25% declararam ser contra. A enquete contabilizou 
195 votos.

Enquete: Contagem do interstício a partir do 
efetivo exercício na Comarca

CURTAS

TJ-RJ
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Eventos encerraram a campanha nacional Justiça pela Paz em Casa

Magistrados e servidores do 
TJ-RJ realizaram atos, nos 
dias 21 e 29 de março, para 

combater a violência doméstica contra 
a mulher. Os eventos promovidos pela 
Amaerj, em parceria com o TJ-RJ, fi-
zeram parte da campanha Justiça pela 
Paz em Casa, idealizada pela ministra 
do Supremo Tribunal Federal Cármen 
Lúcia.

No dia 21, cerca de 50 pessoas par-
ticiparam da trilha na Pedra Bonita, 
com supervisão dos professores da Mú-
tua. Ao chegarem ao topo da Pedra, 
os participantes estenderam a faixa da 
campanha. A juíza Lysia Figueira, vice-
presidente do Conselho Deliberativo e 
Fiscal da Amaerj, coordenou a ação.

No dia 29, a Amaerj – com apoio da 
Abaterj – promoveu uma caminha-
da pelo calçadão das praias do Leme 
e de Copacabana para conscientizar 
a população. Participaram os juízes 
Rossidélio Lopes, presidente da Asso-
ciação, Adriana Ramos de Mello, juí-
za auxiliar da Presidência, Cláudia de 
Oliveira Motta, secretária geral, Lysia 

Mesquita e os desembargadores Euni-
ce Caldas e Siro Darlan.

Conforme caminhavam pela orla, os 
participantes entregavam balões colori-
dos, folderes e encartes com dados e in-
formações sobre a violência de gênero a 
quem circulava.

Para o presidente da Amaerj, o mês 
de março de 2015 ficará marcado na 
história do Judiciário f luminense. “Eu 
nunca tinha visto uma campanha tão 
intensa e tão exitosa quanto a deste 
ano. Realmente o trabalho foi muito 
produtivo. Essa caminhada é mais um 
exemplo. Fizemos um seminário con-
tra o feminicídio, que é aquele crime 
praticado apenas em razão de a vítima 
ser mulher. Fizemos uma trilha na Pe-
dra Bonita e estamos encerrando com 
uma passeata contra a violência no lar, 
cometida contra mulheres e crianças 
dentro da própria casa”.

De acordo com a juíza auxiliar da Pre-
sidência, Adriana Ramos de Mello, o 
mês de março foi bastante exitoso para o 
TJ-RJ e a caminhada foi mais uma for-
ma de mostrar o engajamento do Judici-

ário à sociedade. Segundo a magistrada, 
com a sanção da Lei do Feminicídio, 
será possível extrair dados, mapear me-
lhor os crimes e colaborar na discussão 
de políticas públicas. Mas, de acordo 
com a magistrada, é preciso avançar.

“A Lei do Femincídio precisa ser mais 
divulgada, pois foi sancionada bem re-
centemente. Precisa ser esclarecida à 
sociedade. A gente classifica como um 
grande avanço, mas é preciso mais. É ne-
cessário estender o debate nas escolas e 
universidades, fazer com que a violência 
contra a mulher seja um tema incluído 
no currículo escolar”, afirmou.

Servidores de outras comarcas par-
ticiparam da caminhada. Foi o caso 
de Eliana Glória, do Juizado Especial 
de Violência Doméstica e Familiar de 
São João de Meriti. “Quando as pes-
soas pegam nosso panfleto, isso ajuda 
na reflexão. A gente tem que mostrar à 
população que muitas de nós, mulheres, 
estamos sofrendo com a violência. A 
gente está perdendo vidas por causa da 
violência. Isso causa medo, desentendi-
mentos. Nós precisamos fazer a nossa 
parte”, disse.

Destaque na mídia
A caminhada foi noticiada pelo jornal 

O Globo, pelos sites JB e Terra, pelas rá-
dios CBN e MEC e pela Agência Brasil.

Amaerj promove caminhada e trilha contra violência doméstica

Rossidélio Lopes: “Março de 2015 ficará marcado na história do Judiciário fluminense”
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Juízes Lysia Mesquita, Rossidélio Lopes, Cláudia 
Motta e Adriana Ramos
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A Sede Campestre da Amaerj se-
diou, em março, a 2ª Reunião 
de Planejamento para o Con-

gresso Mundial de Direito Ambiental, 
que será realizado em 2016, no Rio de 
Janeiro. O encontro preparatório, que 
reuniu autoridades de diversos países 
em Vargem Grande, teve a participação 
do ministro do STJ Herman Benjamin 
e do presidente Rossidélio Lopes. O 
Congresso é promovido pela União 
Internacional para a Conservação da 
Natureza (IUCN) e pelo Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA - UNEP) em parceria com a 
Amaerj, a AMB e o TJ-RJ, com apoio 
da União Internacional de Magistrados 
(IAJ-UIM) e da FGV Eventos.

No dia 23, a comissão foi recebida 
pelo presidente do Tribunal, desem-
bargador Luiz Fernando de Carvalho, 
e pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. 
Os juristas conheceram as dependên-
cias do TJ-RJ e ficaram impressionados 
com o Tribunal Pleno. Em seguida, se 
encontraram com o presidente da Cor-
te. “A missão do Congresso é muito im-
portante tanto para o Direito quanto 
para o planeta. Manifesto a expectativa 
de uma grande realização do Congres-
so, que terá representantes de diversos 
países no nosso Pleno”, afirmou o de-
sembargador.

Amaerj sedia reuniões preparatórias do Congresso Mundial de Direito Ambiental
Autoridades de diversos países estiveram na Sede Campestre da Associação, em Vargem Grande

O ministro Herman Benjamin agra-
deceu o apoio ao Congresso e desta-
cou a importância do evento. “Nós 
temos no Brasil um dos mais extraor-
dinários Judiciários do mundo, mas 
poucos sabem disso, especialmente na 
área ambiental. Então, no Congresso 
nós não apenas debateremos temas 
que afetam o planeta, mas talvez, de 
uma maneira modesta, tentaremos in-
fluenciar positivamente o Judiciário 
de diversos lugares do mundo”.

Na ocasião, o presidente da Amaerj 
reafirmou o apoio da entidade. “É com 
entusiasmo que os juízes do Rio de Ja-

neiro recebem juristas de vários lugares 
do mundo para discutir matéria de ta-
manha importância. Vamos realizar o 
maior Congresso Mundial de Direito 
Ambiental que já foi feito”.

No encontro com o prefeito do Rio, 
no Palácio da Cidade, Eduardo Paes 
prometeu apoio ao evento em razão 
da relevância do tema e da identifica-
ção da cidade com o assunto. Depois, 
a comissão também conheceu as ins-
talações do Ministério Público. Os de-
sembargadores Elton Leme e Cláudio 
dell’Orto participaram dos encontros.

Direito Ambiental
O Congresso contará com a partici-

pação de especialistas internacionais 
em diversas áreas, incluindo juízes, 
promotores, advogados, instituições 
governamentais e não governamentais, 
entidades privadas, onde será discu-
tido o papel do direito e dos sistemas 
jurídicos em responder aos desafios em 
relação ao tema meio ambiente. Tam-
bém serão debatidos temas como ins-
trumentos legais de proteção ambien-
tal, proteção de ecossistemas, crimes 
ambientais, governança ambiental e 
desenvolvimento sustentável.

“Não existe direitos humanos sem juiz 
independente, e também não existe di-
reitos humanos sem meio ambiente, en-
tão é muito importante a participação 

Reuniões na Sede Campestre definiram a realização do evento, que acontecerá em 2016
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O hotsite do XXII Congresso 
Brasileiro de Magistrados já 
está no ar, no endereço ele-

trônico www.congresso.amb.com.br. 
No espaço online é possível fazer a ins-
crição para o evento e lá também estão 
concentradas todas as informações so-
bre programação, palestrantes, regula-
mentos e hospedagem.

AMB lança site especial do Congresso Brasileiro de Magistrados 
Evento será realizado em Goiás, entre os dias 29 a 31 de outubro

Com o tema central “O Poder Judici-
ário e a Consolidação da Democracia: 
O Papel da Justiça na Sociedade Con-
temporânea”, o congresso promoverá 
debates sobre temas que envolvem a 
Justiça e seu papel na vida dos cidadãos 
por meio de palestras, painéis, mesas 
redondas, oficinas e comissões temáti-
cas de trabalho.

Presidente da Amaerj participou dos encontros no TJ-RJ e no Palácio da Cidade

AMB

As discussões vão abordar, entre ou-
tras questões, a democratização do siste-
ma de Justiça; ações coletivas e o excesso 
de litigância no Brasil; direitos huma-
nos; valorização da magistratura; for-
mas alternativas de solução de conflitos; 
desafios para o Judiciário na sociedade 
contemporânea; o novo Código de Pro-
cesso Civil (CPC); processo penal e sis-
tema penitenciário; a percepção da so-
ciedade sobre a Justiça, e experiências na 
aposentadoria da magistratura. Durante 
o evento, também haverá concurso de 
monografias inscritas pelos magistra-
dos, lançamento de livros e oportunida-
de para apresentações de teses.

“Esperamos uma grande participação 
dos colegas neste evento, que reunirá 
especialistas e personalidades do Direi-
to e de outras importantes áreas. Será 
uma oportunidade de refletirmos sobre 
os nossos desafios ante às crescentes de-
mandas judiciais e um momento para 
a discussão de alternativas para um 
Judiciário mais célere e eficaz”, afirma 
o presidente da Associação dos Magis-
trados Brasileiros, João Ricardo Costa. 
Garanta logo a sua inscrição!

de juízes do mundo inteiro nesse evento como parte da educa-
ção continuada dos magistrados”, avalia o diretor Internacional 
da AMB e vice-presidente da UIM, juiz Rafael de Menezes.

“O congresso internacional será uma excelente oportuni-
dade para os magistrados não só aprenderem com palestran-
tes internacionais sobre a legislação de proteção ambiental 
em outros países, como também compartilharem experiên-
cias do que vem sendo feito no Brasil e no mundo”, afirma o 
vice-presidente de Assuntos Ambientais da AMB, Adriano 
Seduvim, ressaltando que os juízes terão um painel exclusivo 
para discutirem temas variados, ainda a serem definidos.

O diretor-presidente da ENM, desembargador Cláudio 
dell’Orto, afirma que toda a organização está trabalhando para 
que as discussões resultem na ampliação da proteção ao meio 
ambiente. “Todos os envolvidos com a realização do congresso 
estão empenhados em produzir conhecimento essencial sobre 
direito ambiental, atuando para evitar retrocessos na proteção 
do meio ambiente”, diz.

O Congresso Mundial de Direito Ambiental será realizado 
entre os dias 27 e 29 de abril de 2016, no TJ-RJ.

D
ivulgação
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Já estão disponíveis mais duas listas 
com 42 cálculos revistos dos asso-
ciados que pleitearam a diferença 

     do Fundo de Reserva. Os magistrados 
devem entrar em contato com a geren-
te administrativa da Associação, Kátia 
Cavalcanti (3133-4167/2533-1345) 
para assinar o requerimento a ser envia-
do ao TJ-RJ. 

O documento tem o intuito de reque-
rer ao Tribunal a revisão dos cálculos 
dos valores a serem recebidos, a título da 
devolução das contribuições vertidas em 
favor do antigo Fundo, considerando a 

Ana Luiza Coimbra Mayon No-
gueira, Carlos Ferreira Antunes, 
Carlos Alberto de Freitas Sanches, 
Cristina Sodré Chaves, Gerardo 
Carnevale Nery da Silva, Fernan-
do Antonio de Souza e Silva, Jean 
Albert de Souza Saad, Luiz Marcio 
Victor Alves Pereira, Lisia Carla 
Vieira Rodrigues, Luiz Felipe Ne-
grão, Luis Amaral Gualda, Maria 
Cecília Pinto Gonçalves, Maria 
Luiza de Oliveira Sigaud Daniel, 
Maria Aglae Tedesco Vilardo, Na-

incidência dos expurgos inflacionários e 
dos juros referentes ao início da data de 
contribuição de cada magistrado.

A decisão de individualizar admi-
nistrativamente o requerimento de di-
ferença do Fundo de Reserva de cada 
associado foi tomada, após Assembleia 
associativa sobre o tema, para que as in-
denizações sejam recebidas através de 
procedimento administrativo particular. 

A determinação tomou como base 
a Lei 2.889/14, aprovada em maio de 
2014, que concede a devolução das 
contribuições aos magistrados que 

tacha Nascimento Gomes Tostres Gon-
çal, Marcia Cristina Cardoso de Barros, 
Maria Cristina Paleologo Elefteriads de 
França, Monica de Holanda Daibert, 
Priscila Dickie, Renato Lima Chaurnax 
Sertã, Valmar Gama de Amorim, Vania 
Mara Nascimento Gonçalves.

Adolphino Alberto Ribeiro, Antonio 
Carlos dos Santos Bittencourt, Anto-
nio José Azevedo Pinto, Carlos Santos 
de Oliveira, Celso Luiz de Matos Peres, 
Daniela Brandão Ferreira, Fernando 
Foch de Lemos Arigony da Silva, Fer-

Fundo de Reserva: Amaerj disponibiliza mais duas listas com cálculo revisto 

não exerceram o direito de permane-
cer no antigo Fundo de Reserva (Lei 
7.301/73), quando da sua extinção pela 
Lei 3.189/99. O órgão foi extinto e subs-
tituído, em 1999, pelo Rio Previdência.

Os magistrados empossados antes 
e depois de 1988, e pensionistas inte-
ressadas na ação, que ainda não deram 
entrada no requerimento, devem fazê-lo 
junto à Divisão de Pessoal da Magistra-
tura (DIMAG) do TJ-RJ. A consultoria 
sobre a revisão dos cálculos está sendo 
feita de forma graciosa pelo escritório 
Gouvêa Sociedade de Advogados.

O presidente da Amaerj, Rossi-
délio Lopes, e a juíza Raquel 
de Oliveira, coordenadora dos 

Casamentos Comunitários do TJ-RJ, se 
reuniram em 17 de março com o cardeal 
Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio. 
Em pauta a 2ª edição do “Dia do Sim”, ini-
ciativa do Deape. Neste ano, o casamento 
comunitário celebrará a união de mil ca-
sais na Catedral, em cerimônia presidida 
pelo cardeal, 5 de dezembro, às 16 horas.

O programa dos casamentos comuni-

Amaerj e TJ-RJ se reúnem com cardeal
Dom Orani Tempesta
Casamento comunitário celebrará a união de mil casais na Catedral

Mais de 100 magistrados já foram chamados para a assinatura do requerimento

Folder explicativo elaborado pela Amaerj para divulgar 
a importância do casamento

A
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Lista dos associados convocados

tários faz parte da agenda do Judiciário 
há mais de 8 anos e possibilita a casais 
que já vivem juntos, mas nunca tiveram 
a oportunidade de regularizar o estado 
civil, a participar de audiências de con-
versão de união estável em casamento, 
gratuitamente. Neste ano, o projeto 
conta com a participação de mais de 
40 juízes. A Amaerj confeccionou um 
folder explicativo para divulgar a im-
portância do casamento. O folheto foi 
distribuído pelas paróquias do estado.

nando Cesar Ferreira Viana, Fabio 
Uchoa Pinto de Miranda Monte-
negro, Fabiana de Castro Pereira 
Soares, Guilherme Pedrosa Lopes, 
Jorgenete de Azevedo Basilio, Luiz 
Antonio Valiera do Nascimento, 
Luiz Carlos Motta Machado, Mo-
nica Feldman de Matos, Mirella 
Correia de Miranda Alcantara 
Pereira, Marcia Malvar Barambo, 
Marcia Ferreira Alvarenga, Pau-
la Fernandes Machado de Freitas, 
Reinaldo Pinto Alberto Filho.
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A Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) decidiu  
 apoiar a implementação das 

audiências de custódia nos Tribunais de 
Justiça. A medida foi aprovada durante 
reunião do Conselho de Representantes 
da entidade, que deliberou por ampla 
maioria o apoio ao Projeto Audiência 
de Custódia, desenvolvido pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ).

De acordo com o presidente da AMB, 
João Ricardo Costa, a magistratura tem 
um papel fundamental para fazer valer 
o compromisso assumido pelo Brasil 
na Convenção Americana de Direito 
Humanos. “Temos a compreensão de 
que o ingresso dos juízes no projeto 

AMB

responderá diretamente às atribuições 
constitucionais da magistratura, efeti-
vamente nas jurisdições especializadas, 
como infância e juventude e violência 
doméstica, além de reafirmar a atuação 
dos juízes estaduais na prevenção e re-
pressão dos delitos contra os Direitos 
Humanos”, avalia. 

“As audiências de custódia são um ins-
trumento efetivo de combate à tortura e 
uma forma de garantir o controle do in-
gresso de presos no sistema prisional bra-
sileiro. A situação caótica que temos visto 
em diversos presídios pelo país exige me-
didas concretas de combate”, ressalta.

Considerando a importância do tema, 
a entidade vai solicitar ao CNJ assento 

nas instâncias deliberativas do projeto 
para contribuir com a implementação 
nos Tribunais de Justiça Estaduais. “É 
necessário avaliar com cuidado as es-
truturas que serão implementadas para 
garantir que a segurança seja efetiva em 
todo o processo, a autonomia dos tribu-
nais e a participação dos juízes de pri-
meiro grau, entre tantos outros pontos 
importantes”, explica. 

Costa lembra, ainda, que as denúncias 
formalizadas pelos diversos Comitês e 
organizações de prevenção e combate à 
tortura revelam uma prática dissemina-
da e de proporções endêmicas. “É uma 
realidade que preocupa a magistratura e 
submete o nosso país ao extremo cons-
trangimento internacional”.

Audiências de custódia
As audiências de custódia consistem 

na apresentação imediata dos presos a 
um juiz nos casos de prisões em flagran-
te, para que os magistrados possam fazer 
uma primeira avaliação sobre o cabimen-
to e a necessidade de manutenção da pri-
são ou a imposição de medidas alterna-
tivas ao cárcere. O Projeto Audiência de 
Custódia é desenvolvido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) em parceria 
com o Tribunal de Justiça de São Paulo e 
o Ministério da Justiça, em cumprimento 
à determinação ao Pacto de San Jose que 
prevê a rápida apresentação do preso ao 
juiz, em caso de flagrante.

Associação nacional defende audiências de custódia
Presidente da AMB acredita que magistratura tem papel fundamental 

Audiência de custódia realizada no Tribunal de Justiça do São Paulo

G
edeaogide | TJS

P

A AMB encaminhará uma pes-
quisa para conhecer o perfil 
dos magistrados associados à 

entidade e também para saber a opi-
nião sobre temas relevantes para o Ju-
diciário e para a sociedade. O último 
questionário deste tipo foi realizado 
em 2006. Agora, além do perfil do as-
sociado, AMB quer saber as opiniões 

dos juízes sobre assuntos polêmicos e 
prementes da agenda nacional, como 
Reforma Política, maioridade penal e 
descriminalização do uso de drogas. 
O estudo terá a consultoria técnica 
da cientista política da Universidade 
de São Paulo (USP), Maria Tereza Sa-
dek. Para o coordenador do projeto e 
vice-presidente institucional da AMB, 

Sérgio Junkes, o resultado da pesquisa 
será fundamental não só para a enti-
dade se posicionar sobre as questões 
em que ela é demandada, mas também 
para melhor representar seu associa-
do. “A partir do posicionamento da 
magistratura e das demandas que nos 
trouxerem é que a AMB vai pautar a 
sua atuação”, diz.

AMB fará pesquisa sobre o perfil da magistratura 

CURTAS
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Para Lewandowski, as soluções e decisões do CNJ serão mais corretas em relação à Justiça Estadual

Atendendo ao anseio de mais par-
ticipação da magistratura nas  
 decisões referentes ao Poder Ju-

diciário, o presidente do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), ministro Ricardo 
Lewandowski, assinou em 24 de março 
portaria (Nº 30/2015) que cria o Conse-
lho Consultivo da presidência do CNJ. O 
colegiado será formado pelos presidentes 
da Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), da Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), e irá auxiliar na análise das 
propostas normativas e demais matérias 
que causem impacto direto nos interesses 
da magistratura nacional.

Para o presidente da AMB, João Ricar-
do Costa, a criação do órgão é fruto da 
atuação da entidade, que sempre priorizou 
a participação de todos os juízes, especial-
mente os do primeiro grau, nas políticas 
públicas do CNJ e na gestão dos tribunais.

“É um passo muito importante para a 
democratização do Judiciário. Trata-se da 
conquista de um anseio antigo da magis-
tratura em atuar nas políticas nacionais 
do CNJ”, afirma Costa. Ele recorda que a 
associação defendeu em abril do ano pas-
sado, em sessão do Conselho, a inclusão 
das associações de magistrados na reso-

lução que institui a Política Nacional de 
Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição.

O ministro também assinou portaria 
criando o Conselho Consultivo formado 
pelos presidentes dos tribunais de Justi-
ça de todo o país (Nº 29/2015). Assim 
como o primeiro, ele terá o papel de auxi-
liar a presidência do CNJ nas tomadas de 
decisões administrativas que impactam o 
funcionamento da Justiça Estadual.

O anúncio da criação foi feito no dia 
16 de março, durante o encerramento 
do 102º Encontro do Colégio Perma-
nente de Presidentes de Tribunais de 
Justiça, realizado em Belo Horizonte 
(MG). Na ocasião, o presidente do Su-

premo Tribunal Federal (STF) destacou 
a necessidade de ampliar o diálogo para 
a análise de matérias relacionadas à Jus-
tiça Estadual e à magistratura.

“Com isso, valorizaremos a Justiça 
Estadual e tenho certeza de que as solu-
ções e decisões do Conselho Nacional 
de Justiça com relação a este ramo do 
Judiciário serão mais corretas e consen-
tâneas com os anseios dos que nela labu-
tam”, afirmou Lewandowski.

Os dois órgãos consultivos terão um 
papel de assessoramento, com a missão 
de fornecer subsídios e auxiliar no de-
bate que antecede às decisões adminis-
trativas a serem tomadas pela Presidên-
cia do CNJ.

Presidente do CNJ cria conselhos consultivos dos TJs
Uma das prioridades será o estudo de soluções para redução do acervo processual

BRASIL
G

il Ferreira | A
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O Tribunal de Justiça do Esta-
do do Rio de Janeiro e a Po-
lícia Civil assinaram, em 9 de 

março, um convênio para a implemen-
tação do Projeto Violeta, idealizado 
pela juíza Adriana Ramos de Mello. A 
parceria tem como objetivo dar maior 
segurança às vítimas de violência do-
méstica, efetivando com mais rapidez 
as medidas protetivas contra os autores 
dos crimes.

Inicialmente, o Projeto Violeta fun-
cionará na área do 1º Departamento 

de Polícia de Área, que engloba a 4ª e 
a 20ª Delegacias de Polícia, e a Dele-
gacia Especial de Atendimento à Mu-
lher (Deam) Rio. A autoridade policial 
pode acionar o Projeto Violeta quando 
a vítima procurar a delegacia, relatan-
do a violência. A mulher será ouvida e 
serão, imediatamente, providenciadas 
as medidas cabíveis à ocorrência.

Vencedor do Prêmio Innovare 2014, 
o Projeto Violeta, idealizado pela juíza 
auxiliar da Presidência Adriana Ramos 
de Mello, tem como finalidade garan-

tir a segurança e a proteção máxima 
das mulheres vítimas de violência do-
méstica e familiar, acelerando o acesso 
à Justiça daquelas que estão com sua 
integridade física e, até mesmo, com 
a vida em risco. Todo o processo deve 
ser concluído em cerca de duas horas: a 
vítima registra o caso na delegacia, que 
o encaminha de imediato para apre-
ciação do juiz. Depois de ser ouvida e 
orientada por uma equipe multidisci-
plinar do Juizado, ela sai com uma de-
cisão judicial em mãos.

Assinado convênio que viabiliza atuação do Projeto Violeta 
Parceria com Polícia Civil visa dar maior segurança às vítimas de violência doméstica

TJ-RJ
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A presidente Dilma Rousseff 
sancionou, em 16 de março, 
o novo Código de Processo 

Civil (CPC). A cerimônia de assina-
tura da lei, que entrará em vigor da-
qui a um ano, ocorreu no Palácio do 
Planalto e contou com a presença de 
diversas autoridades, entre ministros, 
parlamentares e juristas. Dilma vetou 
sete dispositivos.

O desembargador substituto Paulo 
Moritz e o juiz Thiago Brandão, que 
integram a Comissão da AMB que 
acompanha a discussão em torno do 
novo CPC, estiveram presentes na 
solenidade. O ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, o ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Luiz Fux, o ministro-chefe da Casa 
Civil, Aloizio Mercadante, e o ex-se-
nador José Sarney estiveram ao lado 
da presidente Dilma para o anúncio.

Fux presidiu a comissão de juristas 
responsável por formular o texto que 
foi votado no Congresso Nacional no 
fim do ano passado, após cinco anos 
em tramitação. O ministro do STF 
diz que o projeto foi bastante discu-
tido com a sociedade. “Foram quase 
100 audiências e 80 mil e-mails re-
cebidos sobre o tema. Podemos dizer 
que é um Código da sociedade brasi-
leira”, ressaltou.

O novo Código substitui o de 
1973. Para a presidente Dilma Rous-
seff, a lei “aumentará a confiança dos 
brasileiros no Judiciário.” Entre os 
pontos positivos, ela destacou que o 
novo CPC garante o amplo direito 
de defesa e a eficácia das decisões. 
“Essa sanção é um momento históri-
co. O Código valoriza a conciliação 
e o esforço pelo consenso”, destacou.

Estiveram presentes ainda no even-
to o presidente da Ajufe, Antônio 
César Bocheneck, o presidente da 
Anamatra, Paulo Schmidt, o depu-
tado Paulo Teixeira (PT-SP) e o ex-
senador Vital do Rêgo, atual minis-
tro do Tribunal de Contas da União 
(TCU), que foram relatores do pro-
jeto no Congresso Nacional.

Vetos
Dilma vetou sete dispositivos. Entre eles, o que trata da conversão de 

ações individuais em coletivas, uma medida que, no entendimento da 
AMB, seria fundamental para o descongestionamento do Judiciário.

De acordo com a justificativa do veto ao Artigo 333, “da forma como 
foi redigido, o dispositivo poderia levar à conversão de ação individual 
em ação coletiva de maneira pouco criteriosa, inclusive em detrimento 
do interesse das partes”. “O tema exige disciplina própria para garantir 
a plena eficácia do instituto. Além disso, o novo Código já contempla 
mecanismos para tratar demandas repetitivas”, destaca o texto, acrescen-
tando que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) manifestou-se a 
favor do veto.

A AMB lamentou a decisão do Executivo e vai defender a derrubada 
do veto ao Artigo 333 no Congresso Nacional. “O único dispositivo 
que era importante para coletivizar os litígios de danos massificados 
no primeiro grau foi vetado pela presidente da República. É lamentável 
porque era uma oportunidade de resolver esses litígios de forma inte-
gral na sociedade. O Judiciário vai continuar tratando de forma atomi-
zada, um a um, esses litígios” destacou o presidente da AMB, João Ri-
cardo Costa. E acrescentou: “Não é um Código bom para a sociedade 
brasileira no que diz à celeridade do Judiciário.”

As três entidades que representam os juízes brasileiros – AMB, Aju-
fe e Anamatra — encaminharam, no começo de março, ao Palácio do 
Planalto pedidos de vetos ao texto final aprovado pelo Congresso. O 
primeiro trata da rígida obediência à ordem cronológica no julgamento 
dos processos. O outro ponto refere-se ao exaustivo dever de rebater na 
sentença todas teses levantadas pelas partes, sob pena de nulidade. No 
entendimento da AMB, em tempos de surgimento de inúmeras teses 
jurídicas e de forma indiscriminada, tal exigência pode trazer maior 
atraso no julgamento das ações.

Outra preocupação da entidade consiste na continuação de julgamen-
tos não unânimes da apelação, das ações rescisórias e de todos os agravos 
de instrumento, mediante convocação de outros julgadores, prolongando 
mais ainda a defi nição da causa.

Presidente Dilma sanciona novo CPC
Lei do Código entrará em vigor no próximo ano
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Presidente Dilma Rousseff sancionou novo Código e vetou sete dispositivos

BRASIL
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Presidente Dilma Rousseff sancionou novo Código e vetou sete dispositivos

EVENTOS

Festividade para os aniversariantes do trimestre contou com decoração e buffet temáticos da Páscoa

A Amaerj realizou, em 30 de mar-
ço, a primeira Festa dos Ani-
versariantes do Trimestre em 

2015. Às vésperas da Páscoa, a festivi-
dade contou com decoração e buffet te-
máticos, com bolos e ovos artesanais de 
chocolates diversos. Foram celebrados 
os aniversários de janeiro, fevereiro e 
março, e homenageados os magistrados 
que se aposentaram no período. 

Na ocasião, o desembargador Luiz Fe-
lipe Haddad recebeu a Medalha Ama-
erj, pelos relevantes serviços prestados à 
magistratura fluminense. Ao entregar a 
Medalha, o presidente da Amaerj, Ros-
sidélio Lopes, afirmou que a homena-
gem estava sendo concedida a um juiz 
de carreira exemplar. 

O desembargador Luiz Felipe Had- 
dad relembrou os 45 anos que atuou 
no Judiciário e agradeceu à Associação. 
“Louvo Vossa Excelência e louvo essa 
Associação prestimosa, que atua tanto 
em prol da classe. O momento é difícil e 
nós temos que nos unir, com isso é pre-
ciso que todos se compreendam, sejam 
firmes, sejam humildes, porque somos 
pessoas que erramos e acertamos. Ain-
da quero colaborar com essa Casa, no 
espaço destinado aos desembargadores 
aposentados. Me sinto muito feliz e 

desejo que a Associação cresça cada vez 
mais e, no que depender de mim, nun-
ca sairei dela e estarei sempre com ela. 
Muito obrigado”, disse o magistrado, 
que atuava na 5ª Câmara Criminal.

Durante a Festa, organizada pela 
gerente administrativa da Amaerj, 
Kátia Cavalcanti, os associados ga-
nharam diversos brindes oferecidos 
pela Associação e pela agência de 
turismo TM Travel. O juiz Gerardo 
Carnevale Ney da Silva foi sorteado 
e recebeu o prêmio especial da noite, 

Magistrados confraternizam-se na Festa dos Aniversariantes 
Desembargador Luiz Felipe Haddad foi homenageado pela Associação
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+ 1136 caracteres

um escapulário de ouro confeccio-
nado pelo designer Sergio Costa, da 
Vitorino e Kuhlmann.

Lançamento de livro
No mesmo dia, a Sede Central da 

Amaerj recebeu o lançamento do livro 
“O Rei do Quintal”, do juiz José Eustá-
quio Cardoso. A obra recebeu o Prêmio 
Henriqueta Lisboa de Literatura Infan-
til, enriquecida, em nova edição lançada 
pela Editora Nitpress, com ilustrações 
de Andrei Duarte.

Medalha Amaerj foi entregue para desembargador Luiz Felipe Haddad
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Apoio

Instituto

CONVÊNIO

A Alberto Gentleman é a nova parceira da Amaerj. 
Além de 12% de desconto em produtos da marca e pro-
moções exclusivas ao mês, os associados também con-
tam com atendimento diferenciado em todas as lojas 

A Assessoria de Imprensa da Amaerj produz, diaria-
mente, um noticiário eletrônico para os associados 
ficarem atualizados a cerca dos acontecimentos na 

Associação, na carreira, no Tribunal de Justiça e no Judiciário 
nacional. Entretanto, com a perda do e-mail funcional, magis-
trados inativos passam a não receber mais o Boletim AMA-
ERJ de Notícias. Se você quer receber o noticiário eletrônico 
da Associação, envie um e-mail para boletim@amaerj.org.br. 

Amaerj lança convênio com Alberto Gentleman

Receba o Boletim AMAERJ de Notícias

CURTAS

do grupo. Após validar seu cartão, os associados podem 
começar a aproveitar os diversos benefícios que serão 
concedidos através da parceria, incluindo a adesão ao 
Clube Exclusivo Alberto Gentleman, que foi elaborado 
especialmente para os associados da Amaerj.

A marca oferece produtos distintos, com ternos e 
camisas confeccionados com os melhores tecidos do 
mundo, importados com exclusividade dos maiores 
centros produtores da Europa, como Itália, França e 
Inglaterra. Além dos acessórios fundamentais, como 
gravatas de grifes importadas, meias italianas, sapa-
tos artesanais, a Alberto oferece produtos inusitados, 
como suspensórios, guarda-chuvas ingleses, lenços em 
cambraia de linho, etc.

Mantendo sua origem histórica, a Alberto Gentleman 
conta com um serviço completo de alfaiataria sob medida, 
seguindo a melhor tradição italiana. Além do serviço, que 
é a referência de qualidade no Rio, estão disponíveis mais 
de 1,5 mil padrões de tecidos para o cliente confeccionar 
seus próprios ternos, blazers e camisas. A marca também 
conta com uma linha completa de artigos casuais, com 
bermudas, pólos, t-shirts, jaquetas e jeans. Atualmente, a 
rede é composta de cinco lojas, localizadas em São Con-
rado, Ipanema, Botafogo, Centro e Barra da Tijuca. Mais 
informações: www.albertogentleman.com

Informativo 113_FF.indd   16 07/04/15   12:36


