
Os juízes Rossidélio Lopes, presidente da Amaerj, e Adriana Ramos de Mello, juíza 
auxiliar da Presidência do TJ-RJ, reuniram-se com o governador Luiz Fernando 
Pezão, em maio. Na ocasião, os magistrados conversaram sobre os projetos da 
Associação e do Judiciário. 

O Plenário do STF concedeu liminar 
na ADI proposta por AMB, Anamatra 
e Ajufe, envolvendo a Emenda Consti-
tucional 88/2015, que aumentou de 70 
para 75 anos a idade para aposentadoria 
compulsória para ministros dos tribu-
nais superiores. O Supremo fixou en-
tendimento de que o aumento da idade 
não se estende aos magistrados.  

Os deputados da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro aprovaram o projeto 
de lei nº 3181/2014, sobre o auxílio-
educação aos magistrados e servidores 
do Poder Judiciário do Rio. Antiga 
reivindicação da classe, o projeto foi 
aprovado por 51 deputados, no total 
de 55 votantes. A Lei nº 7014/2015 
foi sancionada pelo governador Luiz 
Fernando Pezão e publicada em 1º de 
junho no Diário Oficial. 

Foi aprovada, por unanimidade, em 
maio, a resolução que transformou 341 
cargos de Analista Judiciário em 648 
funções gratificadas, a serem destina-
das aos auxiliares de juízes de primeira 
instância e 25 auxiliares de gabinete de 
desembargadores de Câmaras do Con-
sumidor. 

Os presidentes da Amaerj e da AMB e juízes do TJ-RJ reuniram-se, em Brasília, com 
o presidente da Câmara dos Deputados para pedir agilidade na tramitação da PEC 
da Diretas. No Rio, mais de 500 magistrados assinaram requerimento pleiteando a 
democratização interna do Judiciário fluminense. O presidente do Tribunal recebeu 
o documento e anunciou que o pleito será analisado. 

Supremo suspende Emenda 
da Bengala 
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Encontro entre juízes e Luiz Fernando Pezão foi realizado no gabinete do governador, no Palácio Laranjeiras 

Magistrados fluminenses realizaram ato no Tribunal Pleno do TJ-RJ por eleições diretas no Judiciário
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EXPEDIENTE

JURISTUR

No 1º Tribunal do Júri, alunos realizaram um júri simulado no antigo Palácio da Justiça

O programa da Amaerj “Juristur 
Conhecendo o Judiciário” 
recebeu, em maio, a visita de 

30 alunos  da Escola Municipal Milton 
Campos, de Bangu, e 39 estudantes da 
Escola Municipal Menezes Côrtes, de 
Freguesia, através do projeto Uni-Duni-
Tê do Departamento de Ações-Pró-
Sustentabilidade (Deape).

No dia 20, o grupo com os alunos 
de 9º ano da Escola Municipal Milton 
Campos foi recepcionado pela secre-
tária do Juristur Priscilla Mantuano. A 
seguir o juiz Joel Pereira, coordenador 
do programa, fez uma explanação so-
bre como a Justiça atua para exercer seu 
papel de minimizar e resolver conflitos 
além de contar um pouco de sua his-
tória e de como conseguiu chegar a ser 
juiz mesmo sendo de origem humilde. 
“Valorizem a escola de vocês e no futuro 

Estudantes de projeto do Deape e escola municipal realizam Juristur
Cerca de 70 alunos conheceram as instalações e funcionamento do Judiciário fluminense

serão pessoas grandes e realizadas”, disse 
o magistrado. Ao final da conversa os 
alunos fizeram várias perguntas.

Na etapa seguinte os estudantes co-
nheceram as dependências do Museu da 
Justiça, passando pelo Salão dos Passos 
Perdidos, o Primeiro Tribunal do Júri, 
o Salão dos Espelhos e o Plenário e por 
fim, conheceram o Tribunal do Júri.

No júri simulado, todos se surpreen-
deram pela desenvoltura com que os 
alunos exerceram seus papéis. No final, a 
ré representada por Alícia das Neves foi 
considerada culpada por homicídio e a 
juíza, representada pela aluna Gabriel-
le Catharine Góes, proferiu a sentença. 
“Condeno a ré a pena de 15 anos e ela 
deverá aguardar o recurso presa!”, disse.

O juiz Joel Pereira destacou ainda 
as dificuldades que um juiz enfrenta. 
“Muitas vezes somos sobrecarregados e 

o trabalho nunca termina. Era comum 
eu levar sacolas de processos para casa 
mesmo nos fins de semana. Ser juiz é 
uma função espinhosa, mas de nobreza 
extraordinária”, concluiu.

Uni-Duni-Tê
Os estudantes da Escola Municipal 

Menezes Côrtes estiveram em visita no 
dia 27, através do projeto Uni-Duni-Tê, 
em parceria com o gabinete do desem-
bargador Siro Darlan. O Projeto do 
Deape oportuniza aos jovens de escolas 
públicas a reflexão e a conscientização 
do conceito de cidadão através de temas 
como: Constituição federal, Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Violência 
Doméstica, Estatuto do Torcedor, Ma-
nifestações Públicas.

O Uni-Duni-Tê tem coordenação 
das psicólogas Camila Teixeira e Márcia 
Fayad. Segundo Camila, “o projeto tem 
o intuito de apresentar aos jovens leis e 
estatutos que muitas vezes eles não têm 
oportunidades de receber, ou conhecer. 
A ideia do  Uni-Duni-Tê é dar oportu-
nidade aos alunos de ter uma experiência 
dos seus direitos e deveres, tornando-os 
cidadãos melhores para a sociedade”.

O evento reuniu alunos de diversas 
turmas do 9º ano, todos interessados 
em fazer Direito. Com o Juristur, os es-
tudantes conheceram as instalações do 
Museu da Justiça, como Salão dos Es-
pelhos, Salão do Tribunal Pleno e Salão 
dos Passos Perdidos, sempre com expli-
cações do historiador Jorge Luiz Rocha. 
No Tribunal do Júri ocorreu um júri si-
mulado. Em seguida, também visitaram 
o Tribunal Pleno.

Segundo a aluna Maria Vitória Ferreira 
a vontade de seguir uma profissão do Di-
reito aumentou ao visitar as instalações 
do TJ-RJ. “Com o Juristur eu conheci 
mais ainda a profissão que quero seguir, 
assim que possível quero estar me inscre-
vendo para o Júri. Futuramente seguirei 
em busca do meu sonho de retornar ao 
Tribunal como advogada ou juíza”.

O Juristur tem como objetivo de for-
ma lúdica contribuir para a formação 
profissional dos estudantes.
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TJ-RJ

Magistrados estiveram reunidos no auditório da Escola da Magistratura

Luis H
enrique Vicent

Nos dias 16 e 17 de maio, 16 juí-
zes do TJ-RJ realizaram cente-
nas de audiências em mais uma 

edição do Dia do Sim, projeto do Tribu-
nal que tem como objetivo converter em 
casamento a situação de casais que vivem 
em união estável. Desta vez, 460 casais 
participaram das audiências, realizadas 
nas dependências do Núcleo de Media-
ção e Conciliação. Sob a coordenação da 
juíza Raquel de Oliveira, da 6ª Vara Cível 
de Jacarepaguá, o projeto tem a intenção 
de realizar o casamento civil de 3 mil ca-
sais ao longo do ano. “Este é um tipo de 
trabalho que os juízes gostam de fazer, 
pois é a única audiência em que todos 
chegam e saem felizes”, disse a juíza.

Uma parceria com a Amaerj e com a 
Arquidiocese do Estado do Rio de Ja-
neiro possibilitará a realização, no dia 5 
de dezembro, de uma cerimônia religio-
sa com mil casais católicos. Outra parce-
ria, desta vez como a Firjan, vai permitir 

O presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio, desembarga-
dor Luiz Fernando Ribeiro 

de Carvalho, fez em 21 de maio a pa-
lestra de encerramento do 35º Curso 
de Formação de Magistrados. Na ceri-
mônia, realizada na Emerj, foram di-
plomados 34 novos juízes, aprovados 
no XLVI Concurso para Ingresso na 
Magistratura. Com o término desta 
primeira etapa de quatro meses, restam 
ainda 20 meses para os novos magistra-
dos concluírem o processo de vitalicia-
mento. Em primeira mão, o presidente 
do TJ-RJ aproveitou a ocasião para 
anunciar a criação do Conselho de Di-
reitos Humanos.

O projeto, que seguirá uma linha si-
milar à do Fórum Permanente de Direi-
tos Humanos, terá, dentre outros, o ob-
jetivo de esclarecer as questões relacio-
nadas a este assunto, “desmistificando a 
ideia de que o bandido, o encarcerado 

460 casais dizem ‘sim’ em casamento no TJ do Rio

Presidente do TJ-RJ anuncia Conselho de Direitos Humanos

Casamentos comunitários são promovidos pelo há mais de oito anos

Informação foi revelada durante palestra no Curso de Formação de Magistrados 

a realização, no dia 6 de dezembro, no 
próprio Tribunal, de uma cerimônia 
com outros 100 casais que representa-
rão todos demais inscritos.

A emoção estava estampada nos olhos 
cheios de lágrimas, nas mãos trêmulas e 
no cuidado com que Ana Carla dos San-
tos Silva, de 41 anos, se preparou para 
o dia tão esperado. Há 20 anos, ela e o 
mestre de obras Antonio Cunha Silva, 
de 40 anos, se apaixonaram e passaram 
a viver juntos. Da união, nasceram cinco 
filhos. A felicidade, no entanto, se com-
pletou neste domingo, durante mais 
uma edição do Dia do Sim. Promovi-
das pelo Departamento de Ações Pró- 
Sustentabilidade (Deape) do TJ-RJ, 
as audiências prosseguiram no dia 24,  
beneficiando mais 225 casais.

Os casamentos comunitários estão na 
agenda de eventos do Judiciário flumi-
nense há mais de oito anos e, desde en-
tão, têm beneficiado pessoas com renda 

é o beneficiário do direito humano, en-
quanto a vítima não teria direito à vida”, 
explicou o magistrado.

Em seu discurso, o presidente do TJ- 
RJ lembrou sua época, em que não ha-
via a Emerj nem curso de iniciação. 
No encontro, o desembargador Luiz 
Fernando enfatizou a importância do 
curso na formação e capacitação dos 
juízes recém-ingressados. Em meio aos 
comentários acerca dos compromissos 

familiar igual ou inferior a R$ 2.500,00 
brutos, residentes do Município do Rio, 
que já convivem em união estável e que 
não têm qualquer impedimento legal.

A balconista Sandra Maria da Penha 
de Almeida Pedro, de 29 anos, e o re-
tificador Leandro Pedro, de 33, eram 
exemplo disso. Emocionados, foram 
às lágrimas no momento da troca das 
alianças diante dos filhos Bruno, de 14 
anos, Leonardo, de 10, e Daniel, de 9, 
que acompanhavam atentos a audiên-
cia. “Estou muito feliz e acho que valeu 
à pena. Soube do projeto por uma amiga 
e me inscrevi em novembro. Quando me 
ligaram, vi que finalmente podia realizar 
o antigo sonho”, comemorou Sandra.

A conversão da união estável em ca-
samento propicia a ampliação de direi-
tos previdenciários, sucessão dos bens 
comuns, tornando a união mais segura, 
sólida e amparada, além de outros im-
portantes benefícios.

da magistratura, o presidente mencio-
nou a Campanha de Doação de Medula 
Óssea, um importante evento que acon-
teceu no próximo dia 27 de maio, no 
térreo da Lâmina III do Tribunal.

O diretor-geral da Emerj, desembar-
gador Caetano Ernesto da Fonseca, 
disse ser favorável ao aprimoramento 
contínuo dos magistrados. “Temos que 
continuar estudando a vida inteira para 
podermos melhorar”.
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O Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Ja-
neiro (TJ-RJ) promoveu, entre 

maio e junho, os desembargadores Sergio 
Seabra Varella, Antonio Carlos Arrabida 
Paes, Maria Isabel Paes Gonçalves, Mar-
cos André Chut e Celso Silva Filho. 

A solenidade de posse dos três pri-
meiros foi realizada no dia 11 de maio. 
Sergio Seabra Varella e Maria Isabel Paes 
Gonçalves ocuparam, por merecimento, 
as vagas decorrentes das aposentadorias 
dos desembargadores Valmir de Oliveira 
Silva e Nanci Mahfuz. Antonio Carlos 
Arrabida Paes ocupou, por antiguidade, 
a vaga decorrente da aposentadoria do 
desembargador Ademir Paulo Pimentel.

Após a leitura do compromisso, a ma-
gistrada Maria Isabel Paes Gonçalves, re-
presentando os novos desembargadores, 
discursou homenageando os familiares 
e amigos, destacando a importância dos 
magistrados aposentados: “Ao ser em-
possado, o desembargador ocupa cargo 
antes exercido por outros colegas. E esses 
magistrados, ao se afastarem das funções 
individuais, deixaram como legado seu 
trabalho, sua dedicação e um bom nome, 
que merece ser lembrado”.

Saudando os três magistrados, o pre-
sidente do TJ-RJ, desembargador Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho, citou 
o verso de João Cabral de Melo Neto 

“Mesmo sem querer, fala em versos quem 
fala a partir da emoção”, referindo-se ao 
discurso da magistrada Maria Isabel.

Eleito para ocupar a vaga do quinto 
constitucional destinada ao Ministério 
Público, o então procurador Marcos An-
dré Chut foi empossado na sessão de 25 
de maio do Órgão Especial. “Um observa-
dor poderia se perguntar por que alguém 
realizado na carreira passaria de procu-
rador a desembargador”, questionou, em 
seu discurso, o magistrado recém-empos-
sado, respondendo em seguida: “Acredito 
que viver é ter sonhos e ideais.”

Ele descreveu aquele momento como 
único e mágico na vida de um profissio-
nal de direito. “Confesso minha sincera 
e profunda emoção em poder comparti-
lhar essa alegria com aqueles que, ao meu 
lado, lutaram para que o sucesso fosse al-
cançado”, falou.

O presidente do TJ-RJ deu as boas- 
vindas ao novo colega de magistratura e 
disse acreditar que a experiência que ele 
traz do Ministério Público será honra-
da no Poder Judiciário. “O personagem 
muda de posição, mas o objetivo conti-
nua sendo o mesmo”, disse.

O juiz Celso Silva Filho tomou posse 
no cargo de desembargador do TJ-RJ em 
1º de junho. Em seu discurso, o magistra-
do agradeceu aos amigos e parentes. Inte-
grante do Corpo de Bombeiros, o desem-

bargador lembrou sua trajetória à frente 
da corporação. Já o desembargador Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho, destacou 
a carreira e o compromisso do colega à 
frente da magistratura.

Sobre os magistrados
Antônio Carlos Arrabida Paes gra-

duou-se em Direito pela Universidade 
Gama Filho em 1979. Concluiu pós- 
graduação em Direito da Investigação 
Criminal e da Prova na Faculdade de Di-
reito da Universidade de Lisboa em 2012. 
Atuou como Defensor Público do Estado 
do Rio de Janeiro de 1985 a 1992. Ingres-
sou na magistratura do TJ-RJ em 1992 e, 
em 2010 na VII JECrim da Pavuna.

Maria Isabel Paes Gonçalves cursou 
Direito na Faculdade Cândido Mendes. 
Ingressou na magistratura do TJ-RJ no 
dia 1° de Junho de 1994 e, em 2006 pas-
sou a atuar como juíza titular da 6ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital, 
acumulando, desde fevereiro deste ano, 
com o cargo de juíza auxiliar da 3ª Vice- 
Presidência do TJ-RJ.

Sérgio Seabra Varella concluiu a facul-
dade de Direito no ano de 1982. Atuou 
como Defensor Público no período de 
1985 à 1991 e, na magistratura do TJ-RJ, 
ingressou em 1991. Foi professor de Di-
reito Processual Civil até o ano de 1998 
e, em 2011 assumiu como presidente do 
Fórum de Direito Tributário da Emerj.

Mestre em Direito, Marcos André 
Chut ingressou no Ministério Público 
em 1991, onde atuou no Tribunal do 
Júri, na Vara de Execuções Penais, em 
Varas Criminais e Central de Inquéritos. 
Exerceu o cargo de procurador de Justi-
ça, atuando junto à 7ª Câmara Criminal. 
Foi membro eleito do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores. Foi assessor da 
Corregedoria, assessor parlamentar e co-
ordenador das promotorias eleitorais.

Além de bombeiro, Celso Silva Filho 
foi promotor de justiça em Minas Gerais. 
Ingressou na magistratura fluminense em 
1992, atuando em comarcas do interior, 
como as de São Pedro da Aldeia e Volta 
Redonda, durante mais de 15 anos. Des-
de 2007, o magistrado estava na 5ª Vara 
Cível de Volta Redonda. O desembar-
gador é mestre em Direito Público pela 
Universidade Gama Filho e especialista 
em Direito do Estado na Universidade 
Federal Fluminense.

TJ-RJ

Tribunal empossa cinco desembargadores
Magistrados foram promovidos entre maio e junho

Sergio Seabra Varella, Maria Isabel Paes Gonçalves e Antonio Carlos Arrabida Paes

Luis H
enrique Vincent



A
m

a
erj N

o
tícia

s . Ju
n

h
o

 d
e 2

0
1

5
         5

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro (TJ-RJ), desembargador Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, recebeu em 28 de maio a Meda-

lha Pedro Ernesto, a maior comenda concedida pela Câmara de 
Vereadores do Rio. O autor da homenagem foi o vereador Jorge 
Manaia. O presidente também foi agraciado com o título de Ci-
dadão Benemérito do Município do Rio de Janeiro.

Cercado de familiares, amigos, magistrados e servidores, o de-
sembargador se disse honrado e assegurou ter recebido a medalha 
como representante do Poder Judiciário. “Eu estou aqui como um 
representante de magistrados e servidores que trabalham para fa-
zer um Judiciário garantidor dos direitos fundamentais da pessoa. 
Estou aqui como representante de uma coletividade que se esforça 
para fazer cumprir a Constituição”, disse o presidente.

O vereador Jorge Manaia afirmou que a trajetória humanis-
ta do desembargador e as ações sociais desempenhadas em sua 
gestão a frente do TJ-RJ são algumas das razões para a entrega 
da medalha. “O presidente Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho 
é um incansável defensor dos direitos fundamentais, tem uma 
preocupação com o social, com as ações dos ônibus itinerantes, 
levando a Justiça a quem não tem acesso”, afirmou o vereador.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Jorge Felippe, 
elencou as justificativas que renderam a homenagem ao presi-
dente do TJ-RJ. “Pelo seu desempenho e resgate incansável do 
valor do ser humano, pelos seus conhecimentos, por toda a sua 
história, que é parte da história jurídica da nossa cidade”.   

Compuseram a mesa, o secretário estadual da Casa Civil, 
Leonardo Espindola, o deputado estadual Pedro Fernandes, 
o subprocurador do MP, Ertulei Laureano Matos, o desem-
bargador Nagib Slaibi Filho, e o presidente do TCM, Thiers 
MonteBello.

Em 15 de maio, o presidente do TJ-RJ recebeu uma placa da 
Escola Superior de Direito Eleitoral (Esdel), pelos relevantes ser-
viços prestados em prol da democracia. “Agradeço a homenagem 
à Esdel, especialmente à professora Vania Aieta, presidente da Es-
del, e ao meu querido professor Carlos Roberto Siqueira Castro, e 
compartilho essa homenagem com todos os colegas magistrados 
do Poder Judiciário de nosso estado”, disse o presidente.

Presidente do TJ-RJ é homenageado 
por Câmara e Esdel
Desembargador Luiz Fernando recebeu Mérito Pedro 
Ernesto e placa da Escola Superior de Direito Eleitoral

TJ-RJ

Presidente do TJ-RJ recebeu placa das mãos do professor Carlos Roberto

Desembargadoras Helda Meileres e Maria Inês Gaspar com William de Oliveira Barros

Caetano Ernesto Costa, Luiz Fernando de Carvalho, Sérgio Verani e Suely Costa
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A desembargadora Maria Inês da Penha Gaspar, 1ª vice-
presidente do Tribunal de Justiça do Rio recebeu, em  
 21 de maio, a Comenda da Ordem do Mérito Judici-

ário Militar, do Superior Tribunal Militar (STM). A homena-
gem foi entregue pelo presidente do STM, tenente-brigadeiro 
do ar William de Oliveira Barros. A 1ª vice-presidente se disse 
muito grata ao Judiciário Militar. “É uma honra não só para 
mim, mas para todo o Tribunal de Justiça”, falou. 

Os desembargadores Luiz Fernando Ribeiro de Carva-
lho, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro, e Caetano Ernesto da Fonseca Costa, diretor-

geral da Escola da Magistratura do Rio, homenagearam em 29 
de maio o desembargador Sérgio de Souza Verani, inaugurando 
seu retrato na Galeria dos Diretores-gerais da Emerj. Na ceri-
mônia, Sérgio Verani estava acompanhado da sua esposa, Suely 
Azevedo Costa. Desembargador desde 1998, Sérgio Verani foi 
diretor-geral da Emerj no biênio 2013-2014 e aposentou-se no 
início deste ano.

1ª vice-presidente do TJ-RJ recebe Comenda 
da Ordem do Mérito Judiciário Militar

Escola da Magistratura do Rio homenageia 
desembargador Sérgio Verani

CURTAS
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Dando continuidade aos en-
contros com juízes para ouvir 
as reivindicações, sugestões e 

reclamações da 1ª instância, o presiden-
te do TJ-RJ, desembargador Luiz Fer-
nando Ribeiro de Carvalho, se reuniu 
com magistrados do 1º Núcleo Regio-
nal (Nur) no dia 20 de maio. Entre as 
questões colocadas pelos magistrados, 
ganhou destaque a reivindicação de 
mais funcionários. “Temos uma grande 
carência de pessoal. Estamos muito pre-
ocupados com esta questão e estamos 
tentando resolver”, disse a corregedora-
geral da Justiça, desembargadora Maria 
Augusta Vaz, lembrando que houve au-
diências públicas para tratar do assunto 
e que está sendo realizado estudo sobre 
lotação ideal nas serventias.

No encontro, foi esclarecido ainda 
que o Programa de Incentivo à Aposen-
tadoria (PIA) já conta com 383 adesões, 
que possibilitarão, em um segundo mo-
mento, a convocação de cerca do dobro 
do número de aposentados, já que os 
funcionários mais antigos recebiam va-
lores mais elevados. “Não poderemos 
ter solução imediata, mas o empenho é 
geral. Aqui não há promessas, há com-
promissos”, afirmou o presidente Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho, apro-
veitando a oportunidade para informar 
que será encaminhado à Assembleia 
Legislativa do Estado (Alerj) projeto de 
reestruturação gradual da remuneração 
dos servidores, que sofreu perdas ao lon-

Em reunião com Administração, juízes fazem reivindicações
Magistrados do 1º Núcleo Regional pediram mais funcionários 

TJ-RJ

tividade. O presidente do Tribunal, de-
sembargador Luiz Fernando Ribeiro de 
Carvalho, lembrou que o Cartorão foi 
criado visando dinamizar a prestação 
jurisdicional, porém, tornou-se “uma 
experiência que não deu certo, por não 
estar atendendo a nenhum segmento”.

como Cartorão. Estudos da Comissão 
de Políticas Institucionais e para Efi-
ciência Operacional e Qualidade dos 
Serviços Judiciais (Comaq) comprovam 
que o objetivo de maximizar o serviço 
judicial foi frustrado, sem se verificar 
na prática o esperado ganho de produ-

O Órgão Especial do TJ-RJ 
aprovou, em 25 de maio, a 
resolução que reorganiza as 

serventias de parte dos juízos cíveis da 
Comarca de Niterói, extinguindo o Sis-
tema de Cartório Unificado criado em 
dezembro de 2010, que ficou conhecido 

TJ-RJ extingue Cartorão de Niterói

Encontro da Administração com juízes foi realizado no auditório da Emerj

B
runno D

antas

go dos anos. “Vamos repor, realizar uma 
gradual recuperação salarial”, disse. 

Estiveram presentes também no en-
contro o presidente da Comissão de 
Políticas Institucionais para Eficiência 
Operacional e Qualidade dos Serviços 
Judiciais (Comaq), desembargador Ri-
cardo Rodrigues Cardozo; o presidente 
da Comissão de Segurança Institucio-
nal (Coseg), desembargador José Carlos 
Maldonado; os juízes auxiliares da Pre-
sidência Antonio Aurelio Abi-Ramia 
Duarte, Luiz Marcio Victor Alves Pe-
reira e Maria Tereza Donatti; o juiz di-
rigente do 1º Nur, Mário Mazza; o juiz 
auxiliar da Corregedoria João Luiz Fer-
raz de Oliveira Lima e o diretor-geral da 
Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas, 
Gabriel Albuquerque, entre outros. 

Durante a reunião, o presidente des-
tacou a importância de um espaço de 
diálogo entre magistrados, servidores e 
a administração do Poder Judiciário e 
falou sobre o desconhecimento de mui-

tos sobre o funcionamento e o papel do 
Judiciário. “O TJ nada mais é do que a 
estrutura político-administrativa de um 
Poder”, disse o presidente Luiz Fernan-
do, que pediu a colaboração dos juízes 
com a atual gestão, enviando sugestões, 
críticas e colaborações. Segundo a corre-
gedora, desembargadora Maria Augusta 
Vaz, o objetivo dos encontros é manter a 
proximidade e ouvir as necessidades de 
trabalho. “Temos nos empenhado para 
atender as necessidades, que não são 
poucas”, afirmou.

Em relação à segurança, foi anuncia-
da a continuidade das instalações de 
câmeras de monitoramento nos fóruns 
do estado. A previsão é que, até o final 
do ano, todos tenham os equipamen-
tos. “Há preocupação com a segurança 
e estamos dando um destaque especial”, 
disse o presidente da Coseg, desembar-
gador Maldonado, citando que há cerca 
de 5 mil câmeras nas dependências dos 
prédios do Tribunal.

CURTAS
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Encontro foi realizado no Palácio Laranjeiras, no mês de maio

Salão do Júri do Fórum de Campos recebeu grande público, em evento realizado em maio

TJ-RJ

Em reunião realizada em 19 de 
maio, o juiz Rossidélio Lopes, 
presidente da Amaerj, apresen-

tou os projetos da Associação ao gover-
nador Luiz Fernando Pezão e à Maria 
Lúcia Horta Jardim, primeira-dama do 

A direção do Fórum de Campos 
dos Goytacazes promoveu, 
com apoio da 2ª Regional da 

Amaerj, o seminário “Mediação, Justiça 
e Sociedade”, em 7 de maio, no Salão do 
Júri, no Fórum Maria Tereza Gusmão. 
O evento teve, em sua programação, pa-
lestra e mesa-redonda interdisciplinar 

estado e presidente da ONG RioSolidá-
rio. A juíza auxiliar da Presidência do 
TJ-RJ, Adriana Ramos de Mello, e o se-
cretário da Casa Civil, Leonardo Espín-
dola, também participaram do encon-
tro, realizado no Palácio Guanabara.

para discutir o tema e contou com 216 
participantes, entre magistrados, advo-
gados, servidores, psicólogos, assistentes 
sociais e universitários.

O juiz diretor do Fórum de Campos 
dos Goytacazes e presidente da Regio-
nal, Ralph Manhães Junior, fez a aber-
tura do seminário, que teve, como pa-

lestrante, o desembargador César Cury, 
presidente do Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos (Nupemec). O magistrado 
abordou o tema “Mediação no Judiciá-
rio Fluminense: desafios e perspectivas”.

Para a mesa-redonda sobre “Mediação 
e Sociedade: Diálogo Interdisciplinar” 
foram convidados o pedagogo Décio 
Guimarães, a jornalista Milena Hygino 
Nunes, o psicólogo Jefferson Azevedo 
e a professora Bianka Pires. Os quatro 
são pesquisadores do Programa de Pós- 
graduação em Cognição e Linguagem 
da Universidade Estadual do Norte Flu-
minense (Uenf).

No mesmo dia, foi instalado o Cen-
tro Judiciário de Soluções de Confli-
tos e Cidadania (Cejusc) da comarca, 
primeiro da região norte do estado. O 
Cejusc recebeu o nome do juiz Elvio 
Antônio Granja de Abreu, falecido no 
ano passado.

Presidente da Amaerj reúne-se com governador do Rio

Fórum e Regional de Campos promovem palestra sobre mediação, Justiça e sociedade

Pezão elogiou as iniciativas dos juízes e se disponibilizou a apoiar e participar dos projetos

Desembargador César Cury abordou a mediação no Judiciário Fluminense

Luis H
enrique Vicent

D
ivulgação

AÇÃO AMAERJ

A Associação realiza, em junho, os 
Seminários “Criança Sujeito de Direitos 
- Um Ano da Lei 13.010/2014 - Meni-
no Bernardo” e “Discriminação Zero” 
e, entre agosto e novembro, o Prêmio 
Juíza Patrícia Acioli de Direitos Huma-
nos. O presidente da Amaerj entregou 
o material de divulgação dos eventos e 
uma camisa do Prêmio. 

O governador e a primeira-dama elo-
giaram as iniciativas e se disponibiliza-
ram a apoiar e participar dos projetos. 
Na ocasião, ainda foram abordados 
temas do Poder Judiciário. Também 
participaram da reunião, representan-
tes da Masan, da Fundação Xuxa Me-
neghel e da Rede Não Bata Eduque, 
parceiras da Associação na realização 
dos eventos.
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Magistrados reúnem-se com presidente da Câmara por Diretas Já
Encontro entre juízes e deputado Eduardo Cunha foi realizado em Brasília, em maio

Mais de 500 magistrados assinaram requerimento por democratização interna do Judiciário fluminense

A
M

B
AÇÃO AMAERJ

Os juízes do Rio de Janeiro pe-
diram, em 29 de maio, Diretas 
Já no TJ-RJ. Em dia histórico, 

a magistratura fluminense unida entre-
gou um requerimento com 581 assi-
naturas pleiteando a alteração do Re-
gimento Interno do Tribunal para que 
todos os juízes do Estado possam votar 
para os cargos da Administração do Tri-
bunal. O presidente do TJ, desembarga-
dor Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, 
recebeu o documento e anunciou que o 
encaminharia no mesmo dia à Comissão 
de Regimento Interno. No encontro, re-
alizado no Tribunal Pleno, o presidente 
da Amaerj, Rossidélio Lopes, defendeu 
a democratização interna do Judiciário 
Fluminense. Também compuseram a 
mesa da reunião a corregedora-geral de 
Justiça desembargadora Maria Augus-
ta Vaz Monteiro de Figueiredo e o juiz 
Paulo Roberto Vieira de Carvalho.

Tribunal acolhe requerimento dos juízes e examinará pleito por eleições diretas

Rossidélio Lopes destacou a impor-
tância do pleito. “O processo de elei-
ções diretas é a matéria mais relevante 
da magistratura atualmente. Em março 
de 2014, todas as associações nacionais 
entregaram requerimentos pela demo-

cratização interna dos tribunais. No 
Rio, a desembargadora Leila recebeu 
o pleito e colocou o tema na pauta da 
Comissão de Regimento Interno. Na 
ocasião, o Pleno ficou bastante dividi-
do, entendemos e respeitamos aqueles 

Os presidentes da Amaerj, Ros-
sidélio Lopes, e da AMB, 
João Ricardo Costa, e as juí-

zas do TJ-RJ Fernanda Xavier e Simo-
ne Nassif reuniram-se, em 27 de maio, 
em Brasília, com o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB/RJ). Em pauta o andamento 
da PEC 187/2013, que se refere às elei-
ções diretas nos tribunais de Justiça.

Para ratificar a importância do pro-
jeto, as magistradas revelaram que 
mais de 500 magistrados do Rio assi-
naram documento em favor das elei-
ções diretas. Diante da relevância da 
Proposta para a prestação jurisdicio-
nal, Cunha comprometeu-se em mar-
car uma data próxima para a instala-
ção da Comissão da PEC – que já está 
formada – e também designar quem 
vai presidi-la.

O vice-presidente Administrativo 
da AMB, Wilson Dias, também parti-
cipou do encontro. Após a reunião, os 

Juízes do Rio e AMB pediram agilidade na tramitação da Proposta das Eleições Diretas no Congresso

Juízes estiveram no Tribunal Pleno para pedir Diretas Já no Judiciário do Rio de Janeiro

magistrados conversaram com secre-
tário-geral da Câmara, Silvio Avelino, 
para tratar das formalidades e ajustar o 
acompanhamento do trabalho a partir 
da instalação da PEC.

“Este é um pleito de 90% da magis-

tratura brasileira, uma demanda muito 
antiga. Representa a democratização 
do Poder Judiciário, e a situação polí-
tica atual exige que venha a se tornar 
uma norma constitucional”, afirmou o 
presidente da AMB.
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Juiz Rafael Maia, mais novo na carreira, foi o responsável por realizar a entrega do requerimento

que foram contrários à época, mas o 
processo não pode parar. Foi excelen-
te a iniciativa dos colegas que propu-
seram o abaixo-assinado. O pleito das 
eleições diretas une toda a magistratura 
de primeiro grau e grande parte dos de-
sembargadores”.

O presidente da Amaerj também 
lembrou do encontro que teve com o 
deputado Eduardo Cunha, em Brasí-
lia. “Essa luta histórica da magistra-
tura está em duas vertentes: na cons-
titucionalidade da PEC e na alteração 
do Regimento Interno. O que quere-
mos aqui é que essa matéria volte a ser 
apreciada pelo Tribunal Pleno, porque 
a decisão anterior foi muito apertada. 
Esperamos que o Rio de Janeiro seja 
o primeiro tribunal estadual a imple-
mentar as eleições diretas, que o Rio 
dê ao Brasil um exemplo ao processo 
democrático!”.

O desembargador Luiz Fernando 
leu a carta enviada pelo presidente 
da AMB, João Ricardo Costa, que 
não pôde comparecer. O magistrado 
afirmou que não existem justificati-
vas para manter o modelo restritivo 
em vigor. “A democratização reforça 
a unidade de Poder, pela inclusão to-
tal da magistratura, com adoção de 
um modelo que enriquece o posterior 
funcionamento do Poder Judiciário e 
reitera o sentido de responsabilidade 
e participação de todos integrantes da 
Magistratura em seu funcionamento e 
funcionalidade”. 

O juiz Paulo César Vieira de Carva-
lho, magistrado mais antigo dos reque-
rentes, afirmou que o requerimento foi 
assinado por cerca de 90% dos juízes. 
“Agradeço a atitude profundamente 
democrática do presidente em receber 
os juízes nesta manhã. E receber no 
Pleno, que é o órgão que delibera os ru-
mos do nosso Judiciário. O movimento 
nasceu espontaneamente, de um sonho 
dos magistrados, contando com a co-
laboração da Amaerj e da AMB. Apre-
sentamos agora um requerimento for-
mulado por cerca de 90% dos magis-
trados do estado, o que indica de forma 
muito clara que o tema do voto direto 
pede concretização”.

Em seguida, o juiz Rafael Maia, 
magistrado empossado mais recente-
mente, foi o responsável por realizar a 
entrega do documento. A corregedora 
evidenciou a importância do momen-

dentemente que isso deve prosseguir no 
sentido de outra avaliação, com versos 
possíveis dessa unificação do proces-
so eleitoral da magistratura. Também 
acredito que esse dia não esteja longe, 
em que possam os magistrados de pri-
meiro grau, dentro de uma proporcio-
nalidade razoável, estar em igualdade 
absoluta de soluções na escolha da alta 
administração do tribunal com os ma-
gistrados de segundo grau”.

De acordo com o desembargador, o 
novo processo eleitoral poderá levar a 
um aumento da legitimidade das ativi-
dades do tribunal, em que as decisões 
seriam de todos os magistrados. “Essa 
foi uma reunião histórica, o início de 
um debate absolutamente profícuo, 
de onde pode emergir um Judiciário 
mais forte, mais coeso, mais unido e 
com mais condições de cumprir a sua 
missão constitucional. A presença de 
desembargadores nesse Plenário mos-
tra que não é uma questão de primeira 
contra segunda instância, é uma ques-
tão de todos. Não é uma questão de an-
tagonismo e de luta de classes. É de for-
talecer a instituição do Judiciário para 
que ele seja respeitado pela consecução 
de sua primordial função de guardar a 
Constituição e garantir os direitos fun-
damentais. Vou encaminhar hoje mes-
mo o requerimento com os anexos e as 
assinaturas à Comissão de Regimento 
Interno, que será o primeiro órgão a 
examinar, depois deve receber outros 
pareceres, e inclusive chegar evidente-
mente ao exame do Tribunal Pleno”.

to. “Este é um tema que se estende no 
nosso Poder já há muitos anos. Quero 
crer que nós estejamos muito próximos 
da solução deste debate. Penso que os 
dois lados têm que se ouvir com respei-
to. Particularmente não tenho a menor 
dúvida que o voto direto do magistra-
do virá. Não sei exatamente como virá, 
mas ele virá, sem dúvida”, disse.

Desembargador ressalta momento 
histórico

Em seu discurso, o presidente do TJ- 
RJ ressaltou a legitimidade do pleito. 
“Como ex-presidente da Amaerj e da 
AMB, considero este um momento his-
tórico, podendo debater um tema dessa 
magnitude, com uma manifestação tão 
expressiva da nossa magistratura de pri-
meiro grau”. Depois, o magistrado leu 
um artigo de sua autoria, publicado em 
2002, sob o título “Juízes e eleições di-
retas, até quando a exclusão?”, no qual 
já defendia o caminho irreversível da 
democratização do Judiciário. 

Segundo Luiz Fernando, o momen-
to é de comemoração pela chegada do 
amadurecimento da discussão. “Há 
muitos tópicos sobre os quais nós de-
vemos debater, discutir e refletir um 
problema da estrutura do nosso Poder. 
Devemos celebrar este momento em 
que chegamos a um ponto de discutir a 
questão de maneira equilibrada. Na vo-
tação do Regimento Interno anterior, 
a proposta não foi rejeitada, ela apenas 
não obteve o quórum de 91 votos, que 
o Regimento exige para aprovação. Evi-
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Os deputados da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) 
aprovaram, em 26 de maio, o 

projeto de lei nº 3181/2014, que dispõe 
sobre o auxílio-educação aos magistra-

dos e servidores do Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro. Antiga reivin-
dicação da classe, o projeto foi aprovado 
por 51 deputados, no total de 55 votan-
tes. O presidente da Amaerj, Rossidélio 

Magistrados conquistam auxílio-educação

Lopes, acompanhou a votação no Palá-
cio Tiradentes. 

A Lei nº 7014/2015 foi sancionada 
pelo governador Luiz Fernando Pezão 
e publicada em 1º de junho no Diário 
Oficial. Cada magistrado e servidor re-
ceberá o auxílio-educação de R$ 953,47 
por filho com idade entre 8 e 24 anos — 
sendo o limite de três filhos.

Representante da presidência do TJ 
na reunião do colégio de líderes que 
discutiu o projeto, o desembargador 
Marcelo Buhatem ressaltou que o auxí-
lio não terá impacto no orçamento do 
Governo. “É importante destacar que a 
verba é de rubrica própria do TJ, e não 
afeta orçamento do Estado”, afirmou. O 
auxílio-educação tem natureza indeni-
zatória e não se caracteriza como despe-
sa de pessoal e que os custos do benefí-
cio serão pagos pelo Fundo Especial do 
próprio Tribunal de Justiça.

Já estão disponíveis mais duas listas com 52 cálculos revis-
tos dos associados que pleitearam a diferença do Fundo de 
Reserva. Os magistrados listados devem entrar em contato  

     com a gerente administrativa da Associação, Kátia Caval-
canti (3133-4167 / 2533-1345).

A Associação reivindica que a restituição dos valores seja feita 

considerando a incidência dos expurgos inflacionários e dos juros 
referentes ao início da data de contribuição de cada magistrado. 
A consultoria sobre a revisão dos cálculos está sendo feita de for-
ma graciosa pelo escritório Gouvêa Sociedade de Advogados. A 
Associação já divulgou sete listas, contemplando 210 magistra-
dos. Todas elas podem ser consultadas através do site da Amaerj.

Alexandre Herculano Pessoa Varella, Antonio Eduardo Ferreira Duarte, Antonio Izaias da Costa Abreu, Bernardino Machado Leituga, Dauro 
Ignácio da Silva, Egas Moniz Barreto de Aragão Daquer, Elmo Guedes Arueira, Fernando Antonio de Almeida, Gilmar Augusto Teixeira, Hermano 
Duncan Ferreira Pinto, João Paulo Fernandes Pontes, Joaquim Domingos de Almeida Neto, José Carlos Varanda dos Santos, José de Samuel 
Marques, Kátia Cilene da Hora Machado Bugarim, Llewellyn Davies Antonio Medina, Luciano Silva Barreto, Luiz Roberto Ayoub, Magno Alves 
de Assunção, Maria Helena Pinto Machado Martins, Maria Luiza de Freitas Carvalho, Mario Guimarães Neto, Mauro Dickstein, Newton Paulo 
Azeredo da Silveira, Orlando de Almeida Secco, Paulo Gustavo Rebello Horta, Paulo Mello Feijó, Roberto Guimarães, Ruyz Athayde Alcantara de 
Carvalho, Valmir dos Santos Ribeiro, Vera Maria Andrade Lage.

Ana Maria Pereira de Oliveira, Antonio Carlos Amorim, Antonio Luiz Vieira Ferreira, Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, Cláudio Luis 
Braga dell’Orto, Claudio Tavares de Oliveira, Giuseppe Italo Brasilino Vitagliano, Gustavo Adolpho Kuhl Leite, João Wehbi Dib, José Cyríaco 
da Costa e Silva, José Joaquim da Fonseca Passos, Julia Eleana Machado, Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, Maria Isabel Paes 
Gonçalves, Nilza Bittar, Paulo José Bastos Cosenza, Paulo Sergio Prestes dos Santos, Roberto de Abreu e Silva, Sergio Seabra Varella, Siro 
Darlan de Oliveira, Valmir de Oliveira Silva.

Em abril, sete juízes participaram 
do projeto Casamento Comu-
nitário, no Fórum de São Gon-

çalo. Os magistrados, servidores do 
TJ-RJ e representantes do Ministério 
Público se revezaram na realização de 
audiências, com o propósito de conver-
ter 300 uniões estáveis em casamento. 
Segundo a juíza Márcia Alves Succi, 
organizadora do projeto na região, há 
um crescimento na demanda de casais 
em oficializar a sua união. Além dela, 
os juízes que presidiram as audiências 

Projeto foi aprovado na Alerj e sancionado pelo governador

Projeto foi aprovado por 51 deputados na Assembleia Legislativa do Rio

V
ítor S

oares

TJ-RJ

Fundo de Reserva: Amaerj disponibiliza mais listas de cálculos revistos
Mais de 200 magistrados já foram chamados para assinatura do requerimento

AÇÃO AMAERJ

Lista dos associados convocados
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O Conselho da Magistratura do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio aprovou, por unanimidade, 

a Resolução nº 02/2015, que cria o Banco 
de Assessores de Desembargador. A nova 
ferramenta vai servir de apoio à escolha e 
nomeação de servidores para desempenho 
de cargos e funções específicas em gabine-
tes dos magistrados da segunda instância.

O Banco de Assessores ficará dispo-
nível na intranet para consulta pelos 

desembargadores.  O ingresso nele não 
assegura nova lotação do servidor, tam-
pouco designação para o exercício de 
cargo em comissão ou função gratifica-
da, pois possui apenas fins cadastrais.

Poderão participar do processo de 
inscrição, analistas judiciários, com ou 
sem especialidade e técnicos de ativi-
dade judiciária, desde que não estejam 
no exercício de função gratificada ou 
cargo em comissão em gabinete de de-

sembargador. A formação em Direito é 
requisito obrigatório para a composi-
ção do Banco de Assessores de Desem-
bargador. 

O processo de ingresso no Banco será 
composto por análise do currículo. Os 
candidatos selecionados serão informa-
dos por mensagem eletrônica a ser en-
viada para o e-mail informado no formu-
lário de inscrição ou, na ausência deste, 
para o ramal ou telefone. 

Resolução cria Banco de Assessores de Desembargador

O Órgão Especial do TJ-RJ apro-
vou por unanimidade, em 25 
de maio, resolução que trans-

formou 341 cargos de Analista Judiciário 
em 648 funções gratificadas, privativas de 
serventuários aprovados em concurso do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Ja-
neiro. Essas funções serão destinadas aos 
auxiliares de juízes de primeira instân-
cia, e ainda 25 auxiliares de gabinete de 
desembargadores de Câmaras do Con-
sumidor. A Amaerj parabeniza o presi-
dente do Tribunal, desembargador Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho, o Órgão 
Especial e a Comissão de Legislação e 
Normas (COLEN) pela aprovação da 
proposta, antiga reivindicação da classe. 

A resolução prevê a possibilidade de o 
juiz, a seu critério, destinar a gratificação 
a um serventuário que desenvolva ativi-
dades na serventia. A norma estabelece 
também que nos casos de promoção, 
remoção ou convocação do magistrado, 
o auxiliar permanecerá na serventia de 
origem, diferentemente do que ocor-
re com os atuais primeiro e segundo 
secretários. No caso das Câmaras do 
Consumidor, os novos auxiliares substi-
tuirão os antigos servidores da Central 
de Apoio às Câmaras de Consumo, que 
não recebiam gratificação.

Para o presidente do TJ-RJ, desembar-
gador Luiz Fernando Ribeiro de Carva-

lho, a medida visa à reparação de uma 
injustiça cometida contra os servidores 
que já exerciam a função. “Isso, eviden-
temente, não era isonômico, nem cons-
titucional. Por que três pessoas que, no 
mesmo Juízo, exercem, pelo menos em 
tese, o mesmo trabalho, sendo que dois 
recebem uma gratificação e um terceiro, 
não? Para solucionar essa desigualdade, a 
Administração identificou alguns cargos 
não utilizados na atividade administrati-
va, que não é atividade fim do tribunal, 
que é a jurisdicional, e transformou-os 
em CAI-3 para possibilitar a gratificação 
desses auxiliares”, afirmou o magistrado.

Anteriormente a proposta teve pare-
cer favorável unânime da Colen. O pre-
sidente da Comissão, desembargador 
Marcelo Buhatem, destacou o tempo 
recorde e participação coletiva na análi-
se da proposta. “Após o encaminhamen-
to do presidente Luiz Fernando, a Co-
len ouviu todos os setores envolvidos: 
a DGPES (Diretoria-Geral de Gestão 
de Pessoas), através do diretor Gabriel 
Albuquerque, a DGPCF (Diretoria-
Geral de Planejamento, Coordenação 
e Finanças), através do André Saboya, 
e o assessor da Presidência Rodrigo  
Lopes, conseguiu formatar um pro-
cesso e dar um parecer favorável para a 
transformação dos 341 cargos de Ana-
lista Judiciário em 648 funções gratifi -

cadas. Não houve aumento de despesa”.
Segundo o desembargador Buhatem 

as funções alcançarão todos os juízos 
do estado instalados e os 25 desembar-
gadores que compõem as Câmaras do 
Consumidor, que também terão condi-
ção de remunerar um assessor, que hoje 
trabalha sem remuneração. “O Órgão 
Especial teve papel fundamental para 
a aprovação da resolução. O presidente 
Luiz Fernando e o Órgão Especial tive-
ram a sensibilidade de colher e colocar 
em prática uma antiga reivindicação dos 
juízes do estado e dos desembargadores 
da Câmara do Consumidor”.

Compõem a Colen os desembarga-
dores Marcelo Lima Buhatem, João Zi-
raldo Maia, Eduardo de Azevedo Paiva, 
Luciano Silva Barreto e Margaret de 
Olivaes Valle dos Santos.

AMB pede prioridade ao 1º grau
A Associação dos Magistrados Brasi-

leiros protocolou ofício, em junho, jun-
to ao CNJ, pedindo que seja julgado o 
Ato Normativo que trata do projeto de 
resolução que prevê a distribuição da 
força de trabalho no Judiciário de acor-
do com as demandas de 1º e 2º graus. 
No documento, a AMB ressalta que a 
matéria é de fundamental importância 
para a valorização da magistratura e des-
congestionamento da 1ª instância.

Aprovado terceiro secretário para juízes e desembargadores 
da Câmara do Consumidor
Foram transformados 341 cargos de Analista Judiciário em 648 funções 
gratificadas sem aumento de despesa

Nova ferramenta vai servir de apoio à escolha e nomeação de servidores 

TJ-RJ
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O secretário Nacional de Pro-
moção e Defesa dos Direitos 
Humanos, Paulo Roberto 

Martins Maldos, visitou a Corregedoria 
Geral da Justiça (CGJ), em 20 de maio, 
para conhecer de perto a experiência do 
projeto de Erradicação do Sub-registro 
desenvolvido nos últimos anos pela Co-
missão para Erradicação do Sub-registro 
da CGJ. 

No encontro, a coordenadora das 
ações do projeto, juíza Raquel Chrispi-
no, apresentou o trabalho que o estado 
vem fazendo na área, com a articulação 
de diversas instituições, entre elas o Mi-
nistério Público, a Defensoria Pública e 
a Associação dos Registradores Civis do 
Estado (ARPEN/RJ), além das diversas 
secretarias do Governo do Estado e ou-

TJ-RJ

tros representantes da sociedade civil.
A primeira reunião do secretário no 

Rio ocorreu no Tribunal de Justiça. Tal 
escolha se deveu ao fato de que o Poder 
Judiciário tem tido atuação relevante 
na execução do Compromisso Nacio-
nal pela Erradicação do Sub-registro 
de nascimento e ampliação do acesso à 
documentação civil básica, estabelecido 
pelo Decreto 6.289/2007, e cuja coor-
denação nacional é atribuição da Secre-
taria de Direitos Humanos/Presidência 
da República.

Na ocasião, o secretário colocou-se à 
disposição para apoiar a proposta junto 
aos governos federal e estadual, auxi-
liando no que for necessário para a evo-
lução das atividades. O Rio, segundo o 
censo populacional de 2010 do IBGE, 

indicou a existência de cerca de 28 mil 
crianças de 0 a 10 anos sem registro de 
nascimento, não estando incluídos nes-
te número os adolescente, adultos e ido-
sos sem acesso a este documento básico.

O secretário foi recebido pelo presi-
dente do TJ-RJ, desembargador Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho e pela 
Corregedora-Geral de Justiça, desem-
bargadora Maria Augusta Vaz, e suas 
juízas auxiliares Regina Chuquer, Ana 
Lúcia Vieira do Carmo e Daniella Al-
varez Prado. “É um projeto de extrema 
importância e estamos satisfeitos em 
poder contar com o apoio do Governo 
Federal”, disse a corregedora. 

Há três meses no cargo, o secretário 
contou que é a primeira viagem feita pela 
equipe ao estado do Rio. “Nosso intuito 
é poder interagir com os diversos órgãos 
públicos e seus departamentos voltados 
aos Direitos Humanos. A intenção é 
construir uma agenda permanente para 
incentivo de políticas em torno dos Di-
reitos Humanos e estimular um diálogo 
produtivo com os estados para que pos-
samos chegar aos mais necessitados de 
acesso. Hoje tivemos um diálogo muito 
proveitoso e será apenas o início do tra-
balho permanente de interação entre o 
Governo Federal e o Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro”.

Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos visita TJ-RJ 
Objetivo foi conhecer de perto o projeto de Erradicação do Sub-registro, da Corregedoria

Estima-se que existam 40 mil presos, entre julgados e provisórios só no Rio

Secretário, magistradas e representantes do MP: compromisso de interação entre os órgãos públicos

A
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O TJ-RJ criou uma comissão 
formada por desembargado-
res, juízes, membros do Po-

der Executivo, da Defensoria Pública 
e representantes do setor de segurança 
pública para viabilizar um cronograma 
de implantação do projeto Audiência 
de Custódia, do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), e a definição da sua estru-
tura física e funcional.

Atualmente, no estado do Rio de Ja-
neiro, estima-se que existam 40 mil pre-
sos, entre julgados e presos provisórios. 
“As audiências de custódia vão represen-

tar uma redução da população carcerá-
ria. Existem muitas prisões cautelares 
que certamente não seriam necessárias”, 
reforçou o desembargador do TJ-RJ, 
Paulo de Oliveira Lanzellotti Baldez.

De acordo com a Comissão, o projeto 
trará mais segurança para o juiz na hora 
de tomar uma decisão. “Com a audiên-
cia de custódia, no momento em que o 
juiz determinar medida cautelar ou pri-
são, ele terá segurança na sua decisão. 
Identificaremos se, de fato, o crime co-
metido carece ou não de prisão. Todos 
os personagens envolvidos na implanta-

ção do projeto têm um novo olhar sobre 
o ingresso de pessoas que não deveriam 
integrar o sistema prisional”, comentou 
a juíza auxiliar da Presidência do tribu-
nal fluminense, Maria Tereza Donatti. 

“As audiências de custódia oferecem 
inúmeras vantagens ao sistema de jus-
tiça e ao sistema penitenciário. É um 
aporte qualitativo no processo decisó-
rio e representa uma resposta imediata 
do Judiciário”, complementou o dire-
tor-geral do Departamento Penitenciá-
rio Nacional (Depen), Renato Campos 
Pinto de Vitto.

Tribunal do RJ cria comissão para implantar audiência de custódia
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TJ-RJ

Presidente do TJ-RJ com representantes do Ministério Público e do Nupemec

“Sem mediação não há salvação”. Foi 
com essa frase que o presidente do 
TJ-RJ, desembargador Luiz Fer-

nando Ribeiro de Carvalho, deu início à 
assinatura do convênio com o Ministé-
rio Público do Rio, em 19 de maio, para 
a implantação de uma nova política de 
mediação de conflitos. 

O objetivo é somar esforços, através 
de meios de acordo alternativos, para 
reduzir o acervo de processos existentes. 
Assim, evita-se que novas ações sejam 
ajuizadas. “O que a gente pretende é 
implantar a mediação de uma forma tão 
consistente, tão forte, tão intensa, que 
realmente o número de processos que 
ingresse futuramente no Tribunal de Jus-
tiça seja cada vez mais reduzido. Quando 
se faz uma mediação, nós evitamos que se 
ingresse um processo. Você não está ex-
tinguindo ou terminando um processo 
em andamento, você está evitando que 
um ou mais processos ingressem no tri-
bunal”, explicou o presidente do TJ-RJ.

O convênio se destina a mediar qual-

quer tipo de processo em que haja direitos 
disponíveis em jogo, como questões patri-
moniais, contratuais e de relação de consu-
mo entre clientes e empresas. Nesses casos, 
a ação judicial pode ser dispensada. 

O coordenador do Núcleo Permanen-
te de Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos (Nupemec) do TJ-RJ, de-
sembargador César Cury, acredita que 
a parceria vai intensificar os trabalhos. 
“Nada mais conveniente do que nós 
conjugarmos os nossos esforços para 

criar uma sinergia maior e assim alcan-
çarmos o melhor desempenho nos nos-
sos programas”, afirma.

A coordenadora do Grupo de Media-
ção e Resolução de Conflitos do MP, pro-
curadora Anna Maria Di Masi, assinou o 
convênio e disse que o MP já possui um 
grupo de mediação desde 2012. “O con-
vênio com o TJ-RJ agora é para viabilizar 
o andamento mais eficaz e mais célere dos 
procedimentos que necessitem da partici-
pação do juiz e Ministério Público”.

TJ-RJ e MP assinam convênio para priorizar mediação de conflitos
O convênio se destina a mediar qualquer tipo de processo em que haja direitos disponíveis em jogo

B
runno D

antas

O Encontro do Colégio Perma-
nente de Corregedores Ge-
rais dos Tribunais de Justiça 

(ENCOGE) realizará sua 69ª edição 
na cidade do Rio de Janeiro. A Corre-
gedoria Geral da Justiça fluminense será 
a anfitriã desse importante encontro 
que reunirá corregedores-gerais e juí-

O presidente do STF e do CNJ, 
ministro Ricardo Lewando-
wski, fará a palestra de aber-

tura do XXII Congresso Brasileiro de 
Magistrados. A conferência está mar-
cada para as 19h do dia 29 de outubro. 
Acesse o site amb.com.br/congres-
so2015 e faça a sua inscrição! O evento 
será entre os dias 29 e 31 de outubro, 
em Rio Quente (GO). Com o tema 

zes auxiliares dos Tribunais de Justiça 
dos Estados brasileiros.  O evento será 
realizado no TJ-RJ, entre os dias 26 
a 28 de agosto. As juízas auxiliares da 
CGJ Regina Chuquer, Ana Lúcia Viei-
ra do Carmo e Daniella Prado foram 
designadas pela corregedora-geral, de-
sembargadora Maria Augusta Vaz, para 

central “O Poder Judiciário e a Conso-
lidação da Democracia: O Papel da Jus-
tiça na Sociedade Contemporânea”, o 
congresso pretende promover uma am-
pla discussão sobre temas que envolvem 
a Justiça e seu papel na vida dos cida-
dãos. Para tanto, vai contar com pales-
tras, painéis e mesas-redondas que vão 
abordar, entre outras questões, a demo-
cratização do sistema de Justiça; ações 

integrarem a equipe de apoio direto na 
realização do ENCOGE. O tema pro-
posto pela CGJ/TJRJ para a próxima 
edição do ENCOGE é: “Atuação Inte-
grada do Sistema de Justiça – Projetos e 
Parcerias”, que traz ao debate a impor-
tância de parcerias para o êxito dos pro-
jetos do Judiciário.

coletivas e o excesso de litigância no 
Brasil; direitos humanos; valorização 
da magistratura; formas alternativas de 
solução de conflitos; desafios para o Ju-
diciário na sociedade contemporânea; o 
novo Código de Processo Civil (CPC); 
processo penal e sistema penitenciário; 
a percepção da sociedade sobre a Justi-
ça; e experiências na aposentadoria da 
magistratura.

Rio sediará próximo Encontro Nacional de Corregedores

Inscreva-se no XXII Congresso Brasileiro de Magistrados

CURTAS
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O Jornal da Band apresentou, em maio, uma repor-
tagem especial dividida em três dias sobre Juízes 
Ameaçados no Brasil. O juiz do TJ-RJ Alexandre 

Abrahão foi um dos entrevistados e falou sobre como é a vida 
de um magistrado ameaçado e a rotina de quem precisa de se-
gurança armada 24 horas por dia para garantir a sua vida e de 
sua família.

O juiz Abrahão recebeu proteção especial depois do 
episódio em que uma quadrilha tentou invadir o Fórum 
de Bangu e investigações mostraram que os traficantes que 
participaram da ação tinham como alvo o juiz que seria 
atacado durante uma audiência. A ação deixou dois mortos: 
um policial militar e um menino de 8 anos atingido por um 
tiro na calçada. Na entrevista Alexandre Abrahão ressaltou 
que não existem juízes invencíveis. “Somos tão vulneráveis 
quanto qualquer pessoa que venha a contrariar os interesses 
desses lobbies criminosos”, disse o juiz.

O presidente da AMB, João Ricardo Costa, defendeu a 
criação de um programa permanente de segurança em todas 
as instâncias do Judiciário. “Estamos preocupados em relação 
a isso e propomos que a Justiça brasileira crie em todas as 
suas instâncias um programa permanente de proteção, bem 
definido e bem estruturado”, afirmou Costa. A série também 
relembrou o assassinato da juíza Patrícia Acioli. 

Juiz Sérgio Luiz de Souza no Programa do Jô
Em 13 de maio, o juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza foi 

entrevistado pelo apresentador Jô Soares na TV Globo. O 
magistrado falou sobre o projeto “Apadrinhar – Amar e Agir 

Alexandre Abrahão e João Ricardo são entrevistados na série “Juízes Ameaçados” 
Segundo CNJ, mais de 200 magistrados estão sob proteção da Polícia Federal

BRASIL

Juiz Sérgio Luiz de Souza falou sobre projeto Apadrinhar no Programa do Jô

R
eprodução

Comitê de tecnologia do TJ-RJ será o responsável pela implantação do sistema de apuração 

O Comitê Gestor de Tecnolo-
gia e Informação (CGTI) do 
Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, por indicação do pre-
sidente do TJ-RJ, desembargador Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho, deter-
minou a implantação de um sistema de 
apuração/avaliação periódica da regula-
ridade das distribuições judiciais ocorri-
das na 1ª e 2ª instâncias para mensurar a 
qualidade, transparência, isonomia e in-
dependência do sistema informatizado 
do tribunal. A medida envolve todos os 

setores que trabalham diretamente com 
o tema, sob a supervisão do presidente 
do Comitê Gestor de Informática, de-
sembargador Nagib Slaibi Filho.

O objetivo da iniciativa é medir a se-
gurança, transparência e grau de isenção 
do sistema, prevenindo e combatendo 
possíveis fraudes ou violações. Segundo 
Nagib, as deliberações estão de acordo 
com as orientações do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), que recomendou 
avaliação das distribuições de ações nos 
tribunais do país.

Por unanimidade, os membros do 
Comitê Gestor de Tecnologia da Infor-
mação deliberaram o restabelecimento 
da comissão de rastreamento interno de 
1º e 2º graus de jurisdição para preven-
ção de eventuais fraudes e a contratação 
de uma empresa externa de auditoria, 
dando maior credibilidade ao processo, 
dirigido apenas às questões referentes 
às distribuições das ações no âmbito 
do TJ-RJ. Para tanto, foi determinada a 
instauração de processo administrativo 
para sua deflagração e licitação.

Tribunal realizará auditoria externa para avaliar sistema informatizado e distribuição

TJ-RJ

para Materializar Sonhos”, que tem como objetivo buscar 
ajuda financeira e oferecer apoio psicológico a crianças e jovens 
abrigados, através do sistema de apadrinhamento. 

“O importante deste projeto é fazer a ligação entre quem 
quer ajudar e quem precisa ser ajudado”, disse Sérgio Ribeiro, 
na entrevista. O magistrado destacou que o mais importante 
é atender as necessidades afetivas e materiais das crianças e 
adolescentes que esperam por um lar. 

O apadrinhamento pelas famílias pode ser feito de três 
formas. “Poderá ser afetivo, onde o padrinho assume o 
compromisso de acompanhar, orientar, assistir e apoiar a 
educação, desenvolvimento e projeto de vida de crianças 
e adolescentes em situação de acolhimento institucional; 
colaborador, quando há a contribuição com a prestação de 
serviços, e provedor, quando há o oferecimento de suporte 
material e financeiro a crianças e adolescentes ou à entidades 
de acolhimento institucional”, explicou. 
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Supremo suspendeu a tramitação dos requerimentos por permanência após 70 anos

Ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal

O Plenário do Supremo Tribunal Federal concedeu limi-
nar, em 21 de maio, na Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI) 5316, proposta por AMB, Anamatra 

e Ajufe, envolvendo a Emenda Constitucional 88/2015, que 
aumentou de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria com-
pulsória para ministros dos tribunais superiores. O Supremo fi-
xou entendimento de que o aumento da idade não se estende aos 
demais servidores públicos, incluindo magistrados. 

“Esta é mais uma conquista associativa. Mostra a importância 
do movimento associativo na carreira da magistratura, com a 
união da AMB, da Anamatra e da Ajufe. É mais um motivo para 
aqueles que se desfiliaram da AMB, voltem a confiar na lideran-
ça nacional da magistratura”, afirmou o presidente da Amaerj, 
Rossidélio Lopes.

STF suspende Emenda da Bengala nos Tribunais de Justiça
Aumento da idade da aposentadoria compulsória não se estende aos magistrados

N
elson Jr./S

TF

Os ministros entenderam que é preciso que uma lei com-
plementar discipline o direito. No caso dos juízes, os minis-
tros esclareceram que esta lei complementar será de iniciativa 
do STF. Os ministros também suspenderam a tramitação de 
todos os processos em que magistrados requerem a perma-
nência nos cargos após os 70 anos e declararam sem efeito 
todos os pronunciamentos judiciais ou administrativos que 
tenham assegurado a qualquer outro agente público o exercí-
cio das funções relativas a cargo efetivo após ter completado 
70 anos.

De acordo com a AMB, a Emenda da Bengala causaria não 
apenas uma ‘quebra’ na estrutura atual da magistratura do estado 
– com o engessamento do processo de promoção nos próximos 
cinco anos – como também uma ‘quebra’ na motivação dos ma-
gistrados que tinham a justa expectativa de ascensão na carreira.

Sem nova sabatina
O Supremo também entendeu que a exigência de nova sabati-

na para permanência de ministros no cargo viola o princípio da 
separação dos Poderes, cláusula pétrea da Constituição Federal, 
e compromete a independência e a liberdade dos magistrados, 
que não podem ter sua atuação avaliada por outro Poder, depois 
de anos de investidura no cargo.

Por maioria, o STF seguiu o voto do relator, ministro Luiz 
Fux, no sentido de suspender os efeitos de expressão “nas condi-
ções do artigo 52 da Constituição Federal”, constante da emen-
da, que condicionava a permanência dos ministros a uma nova 
sabatina no Senado Federal.

Um dia após o STF apreciar constitucionalidade da emen-
da que ampliou de 70 para 75 anos a idade para a aposen-
tadoria dos membros da própria corte e demais tribunais 

superiores, o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do tri-
bunal, defendeu a criação de mandatos para quem continuar nos 
cargos. Em palestra a estudantes da Fundação Getúlio Vargas, em 
22 de maio, no Rio de Janeiro, o ministro disse que o Poder Judi-
ciário precisa de “oxigenação”. Para ele, 15 anos em uma corte é o 
bastante para que alguém dê sua “contribuição”. “A minha posição 
sempre foi a de se permitir que alguém trabalhasse, sobretudo nos 
tribunais, até os 75 anos, desde que respeitado o limite de 15 anos 
no último cargo da carreira. Isso traria vantagens. A primeira seria 
aproveitar aqueles que possam ainda dar sua contribuição para o 
serviço público. No caso específico do Poder Judiciário, traríamos 
aquela ideia, que vigora nas cortes internacionais da Europa, do 
mandato. É interessante para a sociedade que haja a renovação da 
jurisprudência e que se permita aos jovens talentos ascender ao po-
der, aos últimos cargos da carreira”, afirmou.
(Com informações do ConJur)

Lewandowski defende mandatos de 15 anos para ministros

CURTAS
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Os desembargadores Nagib Slai-
bi Filho e Álvaro Mayrink da 
Costa e o juiz Nilton Ramos 

Dantas Santos lançaram livros em maio. 
O desembargador Nagib, presidente da 
6ª Câmara Cível, foi homenageado por 
docentes e alunos do curso de pós-gra-
duação em Direito Civil e Direito Pro-
cessual Civil da Faculdade de Direito da 
Universidade Estácio de Sá. A homena-
gem foi realizada na Emerj durante o 
lançamento do livro “Os Novos Para-

Em 23 de maio, a Sede Campestre 
promoveu uma deliciosa feijoada 
para seus associados. O evento 

foi embalado com música ao vivo, pelo 
grupo Instituto do Samba. Muitos asso-
ciados aproveitaram, durante todo o fim 
de semana, as dependências da Sede, que 
conta com campo de futebol, duas qua-
dras de tênis, uma poliesportiva, piscina 
adulta e infantil e área de lazer para crian-
ças. Para relaxar, duas saunas (uma seca e 
uma a vapor), ofurô e hidromassagem.

Todos os magistrados e familiares 
estão convidados a participar do 
tradicional Arraiá da Sede Praia-

na da Amaerj, em São Pedro da Aldeia. 
Com brincadeiras, danças de quadrilha e 
comidas típicas para adultos e crianças, a 
festa será realizada em 18 de julho. Para 
mais informações entre em contato com 

Vinicius Ribeiro, através dos telefones 
3861-1125 e 3133-2315 ou do e-mail 
vinicius@amaerj.org.br. Localizada em 
frente ao mar e com estacionamento pró-
prio, a Sede fica na Av. Porto Feliz, 580 
– Km 106,5 da Rodovia Amaral Peixoto, 
no Balneário de São Pedro da Aldeia. A 
estrutura do local conta com campo de 

futebol, quadra poliesportiva, piscina 
adulta e infantil, com bar de apoio, aca-
demia de ginástica e musculação, sauna 
seca e a vapor, hidromassagem, sala de 
vídeo, TV por assinatura, salão de jogos 
para todas as idades e restaurante pró-
prio, além de um parquinho completo 
com brinquedos.

TJ-RJ

CURTAS

digmas do Direito – Estudos em home-
nagem ao Professor Nagib Slaibi Filho”, 
reunindo artigos com base nos estudos 
aplicados durante as aulas ministradas 
pelo magistrado na universidade. 

Emocionado, o desembargador, que 
ministra aulas na universidade como 
professor convidado, agradeceu a ho-
menagem, elogiando a qualidade do 
trabalho que resultou no livro que vai 
contribuir para o aprimoramento do es-
tudo do Direito.

O desembargador Álvaro Mayrink da 
Costa, presidente do Fórum Permanente 
de Execução Penal, lançou a obra “Cur-
so de Direito Penal”, no Auditório Paulo 
Roberto Leite Ventura, na Emerj. O ma-
gistrado Nilton Ramos Santos lançou o 
livro “Melópeia: O sabiá encantado”. A 
obra conta a história de um amante da 
natureza, principalmente, dos pássaros, 
que preferia tê-los em tela, a tirá-los de 
seu “habitat” natural e colocá-los numa 
gaiola, ou amarrá-los numa corrente.

Magistrados do TJ-RJ lançam livros

Amaerj promove Feijoada com Roda de Samba em Vargem Grande

Arraiá da Sede Praiana acontecerá em julho

Obras abordam Direito Penal, natureza e os paradigmas do Direito

Festa terá danças, brincadeiras e comidas típicas para adultos e crianças

Magistrados se confraternizaram na Sede Campestre da Associação

D
ivulgação


