
Os magistrados do Rio de Janeiro realizaram a conversão de união estável em 
casamento de mais de 2.600 pessoas, em audiências realizadas nos municípios São 
João de Meriti, São Gonçalo e Magé. Apenas no projeto “Viva São João”, foram 
realizadas mais de mil conversões. 

A Amaerj promoveu, em junho, os seminários Criança Sujeito de Direitos e Discri-
minação Zero, no TJ-RJ. Como resultado, a Associação, o Tribunal de Justiça, o Go-
verno do Estado e a Fundação Xuxa Meneghel assinaram uma carta-compromisso 
pela criação da primeira Vara Criminal especializada contra a Violência Infantil do 
Rio de Janeiro.
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A Amaerj realizará, em agosto, a ce-
rimônia de abertura da 4ª edição do 
Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos 
Humanos. O evento acontecerá no Au-
ditório Desembargador Antonio Carlos 
Amorim, na Emerj. A premiação será 
realizada em novembro, no Theatro 
Municipal do Rio. 

AÇÃO AMAERJ

Associação promove 4º 
Prêmio Juíza Patrícia Acioli 

Pág.11

Pág. 13

Juízes do Rio realizam mais de mil casamentos

Associação reúne autoridades, especialistas e 
personalidades em seminários no Tribunal Pleno 

Rossidélio Lopes, Luiz Fernando Ribeiro, Xuxa Meneghel e Maria Lúcia Jardim após assinatura de carta-compromisso

Além de realizar as audiências, o juiz Carlos Elias Gonçalves também se casou no “Viva São João”

A Câmara dos Deputados instalou uma 
Comissão Especial que analisará a PEC 
das Eleições Diretas no Judiciário. No 
Rio de Janeiro, o presidente da Comis-
são de Regimento Interno do TJ-RJ 
anunciou que serão realizadas audiên-
cias públicas sobre a proposta da demo-
cratização interna. Em junho, Roraima 
tornou-se o primeiro tribunal estadual a 
aprovar as Diretas. 

BRASIL

Movimento por Eleições 
Diretas avança no país

Págs. 12 e 13

TJ-RJ 

Das 667 práticas inscritas no Prêmio In-
novare 2015, cinco são de magistrados do 
Rio de Janeiro e duas do TJ-RJ. Entre as 
práticas divulgadas pela organização do 
Prêmio estão as dos juízes Flávio Citro 
Vieira, Vania Mara Nascimento Gonçal-
ves e Sérgio Luiz Ribeiro de Souza. 

Práticas do Rio concorrem  
ao Prêmio Innovare

TJ-RJ 

Págs. 02 e 03
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EXPEDIENTE

TJ-RJ

Festa reúne participantes de casamento comunitário em São Gonçalo

Sete magistrados realizaram a conversão de união estável em casamento de 600 pessoas, em clube no município de São Gonçalo, na região Metropolitana do Rio

300 casais participaram da celebração, coordenada pela juíza Márcia Alves Succi

Cunha Gomes, Euclides de Lima Mi-
randa, Adillar dos Santos Teixeira Pin-
to e Wladimir Hungria. 

Os recém-casados são participantes 
do Casamento Comunitário, projeto 
desenvolvido pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). 
Em São Gonçalo, a iniciativa conta com 
a parceria da prefeitura local, respon-
sável pela recepção dos casais, já que a 
maioria deles é formada por integrantes 
de oficinas e cursos de profissionaliza-
ção mantidos pela administração.

Os 300 casais foram reunidos, em abril, 
para assistir palestras e converter em ca-
samento a união em que viviam há anos. 
Na maioria dos casos, marido e mulher já 
são pais. Um exemplo é do servidor Pau-
lo Cesar Cunha Vieira, do TJ-RJ, que 
aproveitou a ocasião para se casar com 
Cátia Sueli Gonçalves Vieira, com quem 
já tinha um filho de sete anos.

O Fórum de Magé promoveu, 
em 28 de maio, o I Casamento 
Comunitário realizado pelo TJ-

RJ na região. A iniciativa, da Direção do 
Fórum de Magé, que tem como diretora 
a juíza Renata de Lima Machado Rocha, 

contou com a participação de 30 casais. A 
cerimônia foi presidida pela juíza Criscia 
Curty de Freitas Lopes, convidada pela 
juíza diretora do Fórum para celebrar 
os casamentos por ser natural de Magé. 
Na ocasião também foi inaugurada a 

Fórum de Magé realiza primeiro casamento comunitário 

CURTAS
P

refeitura de S
ão G

onçalo

Biblioteca Leitura Legal, que teve nome 
escolhido por concurso cultural entre 
os servidores da Comarca de Magé e, 
também, uma homenagem ao servidor 
Jessé da Silva Teixeira dos Santos, muito 
querido entre os colegas de trabalho.

Um mês depois, 300 casais de 
São Gonçalo, reviveram em 
29 de maio, a mesma emoção 

sentida nas audiências realizadas 
no fórum do bairro Santa Catarina, 
quando fizeram a conversão em 
casamento da situação de união estável. 

Eles foram recepcionados com uma 
festa em comemoração à nova condição 
de vida no Clube Esportivo Mauá. 

Os casamentos foram celebrados pe-
los juízes Márcia Alves Succi, Jussara 
Maria de Abreu Guimarães, Fabiano 
Reis dos Santos, Danielle Coutinho 
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TJ-RJ

Após as conversões nas salas de audiências, os casais também participaram de cerimônias na praça

Luis H
enrique Vicent

A emoção e a felicidade tomaram 
conta dos moradores da 
Baixada Fluminense em 20 

de junho. Em dia de celebrar o amor, 
mais de 2 mil pessoas disseram “sim” 
no Fórum de São João de Meriti. Na 
ocasião, 23 juízes do Rio de Janeiro 
realizaram a conversão de união 
estável em casamento de mais de mil 
casais, na 4ª edição do projeto “Viva 
São João”. A Amaerj parabeniza todos 
os magistrados que trabalharam de 
forma gratuita durante as 12 horas de 
mutirão. 

Trabalharam no “Viva São João IV” 
os juízes Adriana Angeli de Araújo 
de Azevedo Maia, Andreia Florencio 
Berto, Adriana Costa dos Santos, 
Ana Beatriz Mendes Estrella, Anna 
Luiza Campos Lopes Soares, Carla 
Silva Correa, Carlos Elias Silvares 
Gonçalves, Cláudia Maria de Oliveira 
Motta, Daniel Konder de Almeida, 
Diego Ziemiecki, Eron Simas dos 
Santos, Guilherme Rodrigues 
de Andrade, Ingrid Carvalho de 
Vasconcellos, Leonardo Cardoso e 
Silva, Lysia Mesquita Amaral Figueira, 
Mabel Christina Castrioto Meira 
de Vasconcellos, Marcelo Chaves 
Espindola, Marco Aurelio da Silva, 
Mirian Teresa Castro Neves de Souza 
Lima, Nathalia Calil Miguel Magluta, 
Paula Feteira Soares, Raquel Gouveia 
da Cunha Portugal, Rosana Simen 

Juízes do Rio realizam mais de mil casamentos em São João de Meriti

Duas mil pessoas foram beneficiadas, dentre elas o juiz Carlos Elias Gonçalves

Rangel de Figueiredo Costa, Roberta 
dos Santos Braga Costa e Simone 
Lopes da Costa.

Os casais destacaram a oportunidade 
única de realizar o casamento gratuito. 
E teve quem, como a secretária Adria-
na, aproveitasse para recasar também. 
“Eu e Renê nos casamos novos. Eu ti-
nha 15 e ele 18 anos, tivemos três filhos 
e, com 15 anos de casados, nos divor-
ciamos. Ficamos dois anos separados. 
Há 9 anos voltamos e hoje decidimos 
casar novamente. Casar sem precisar 
pagar é muito importante. Estávamos 
esperando essa oportunidade, junta-
mos dinheiro, mas como o momento 
está muito difícil, não seria possível. O 
que a Justiça está fazendo por nós é ma-
ravilhoso”, afirmou a noiva.

Em seguida, de forma divertida, a ju-
íza Cláudia Motta repreendeu o casal. 
“É a última vez que vocês se casam, não 
vai haver mais divórcio! Tem que ser 
para sempre”, disse a magistrada.

O mutirão durou cerca de 12 horas e 
também ofereceu serviços de assistên-
cia jurídica e regularização do registro 
civil. Os magistrados trabalharam de 
forma gratuita para a realização do 
evento, que ainda contou com a par-
ticipação de dez defensores públicos e 
quatro promotores de justiça.

Na ocasião, também foram realizados 
casamentos homoafetivos. O casal das 
jovens Carolina e Taís estava radiante. 

“Esse casamento veio em um momen-
to exato. Nós estamos a cinco dias de 
completar três anos juntas e queríamos 
exteriorizar isso. Está sendo muito im-
portante para nós, nos dedicamos a 
realizar algo que queríamos há muito 
tempo. Temos certeza que queremos 
estar sempre juntas e não existe nada 
melhor do que casar para demonstrar 
isso”, afirmou Carolina.

Juiz também se casa
Nas salas do Fórum, em cada au-

diência de conversão, a mesma cena: 
um magistrado e um casal, cada um 
representando o seu papel. O juiz 
Carlos Elias Gonçalves, porém, teve 
a oportunidade de viver os dois lados. 
Depois de casar dezenas de pessoas, o 
magistrado tornou-se o próprio noi-
vo. Após 16 anos de relacionamento 
com a servidora Márcia Soares, Carlos 
Elias decidiu casar-se no casamento 
coletivo. “O objetivo dessa ação do 
Tribunal é formalizar a relação das 
pessoas que já convivem há muito 
tempo juntas. O documento, a certi-
dão de casamento, sintetiza todo esse 
tempo de relacionamento e facilita a 
vida de ambos em relação aos direitos 
de cada um. Por isso eu também resol-
vi formalizar a relação com a minha 
companheira convertendo em casa-
mento”, declarou o juiz.

Apoiado pela Amaerj, o evento con-
tou com parceria entre o Tribunal de 
Justiça (TJ-RJ), a Prefeitura de São 
João de Meriti, o Detran, o Ministé-
rio Público, a Defensoria Pública e a 
OAB-RJ.

Organizadora do “Viva São João”, a 
juíza Lysia Figueira explica que a oficia-
lização do casamento dá uma segurança 
jurídica ao casal. “A união estável é equi-
parada ao casamento, mas os cônjuges 
precisam comprovar a relação para ga-
rantirem os seus direitos. O casamen-
to oficializado já é a comprovação da 
união. Os cartórios cobram, em média, 
R$ 800 para oficializar o casamento. É 
muito bom podermos oferecer esse ser-
viço gratuito para a população”.

A
m

aerj
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A juíza auxiliar da presidência do TJ-RJ, Adriana 
Ramos de Mello, se reuniu em 26 de junho, com 
dirigentes de órgãos públicos e do Judiciário 

fluminense para buscar parcerias para a segunda edição da 
Semana da Justiça Pela Paz em Casa, que acontecerá entre 
os dias 3 e 7 de agosto. A campanha objetiva despertar, 
mobilizar e conscientizar a sociedade sobre a gravidade da 
violência doméstica contra a mulher.

O presidente do TJ-RJ, desembargador Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, instalou em 25 de junho a 7ª 
Vara Cível do Fórum Regional de Campo Grande, na 

Zona Oeste do Rio. A serventia vai ser mais uma a atender a 
população da região, que ultrapassa o número de um milhão de 
habitantes, e deve tornar mais rápido o andamento das deman-
das de primeira instância no Fórum. 

O desembargador Luiz Fernando discursou na solenidade e 
falou com carinho do bairro, onde trabalhou como defensor 
público há mais de trinta anos. Para o magistrado, “quando se 
postula por Campo Grande, se faz por uma terra que merece”.  
O presidente do Tribunal de Justiça do Rio reconheceu ainda 
que existem demandas a serem atendidas, pontuou as dificulda-
des, mas se comprometeu a sempre tentar oferecer o tratamento 
digno a magistrados e servidores.

“O Tribunal não é lugar de trégua, é lugar de combate”, disse, se 
referindo ao trabalho incessante do TJ na busca por melhorias em 
todo o estado do Rio de Janeiro.

A inauguração da 7ª Vara Cível é orgulho também do desem-
bargador Lúcio Durante. Foi ele quem idealizou a instalação da 
serventia no Fórum da região. De acordo com o desembargador, 
Campo Grande ainda precisa de outras serventias. “A 7ª Vara 
é uma necessidade não de hoje, mas de ontem. Ela vai desafo-
gar um pouco as outras varas. Já temos outros projetos e vamos 
continuar lutando para conseguir dar uma resposta ao cidadão 

Na reunião, foram discutidas as possibilidades de serem cria-
dos novos projetos com foco na mulher e, também, de diversi-
ficar os formatos de comunicação sobre a Lei Maria da Penha, 
para que se adequem às diversas faixas etárias do publico alvo.

Além da iniciativa da campanha, que tem como objetivo 
agilizar os processos de violência de gênero, será organizada 
no dia 15 de agosto, uma ação social voltada para o público fe-
minino. Neste dia serão oferecidos serviços jurídicos, de saúde 
e de beleza e regularização de documentação. A primeira uni-
dade móvel do Juizado da Violência Doméstica, inaugurada 
recentemente em Campos, também estará à disposição.

O encerramento da Campanha Justiça Pela Paz em Casa vai 
acontecer na Emerj nos dias 20 e 21 de agosto com o Seminá-
rio Internacional de Violência de Gênero e Feminicídio.

Com uma série de iniciativas, a campanha ‘Justiça pela Paz 
em Casa’, liderada pela ministra Carmem Lúcia, do Supremo 
Tribunal Federal, almeja resolver o maior número de casos de 
violência de gênero. Para isso, magistrados fluminenses que atu-
am nos 11 Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher em todo o estado irão priorizar a realização de 
audiências de instrução e julgamento, assim como os tribunais 
de júri, que vão intensificar a realização de julgamentos.

em tempo razoável, para que ele se sinta prestigiado ao recorrer 
à Justiça”.

O presidente Luiz Fernando visitou os espaços e as instala-
ções da Vara Cível. Depois, conversou em tom informal com 
magistrados e servidores do Fórum para ouvir pedidos e suges-
tões. Também participaram da cerimônia a corregedora-geral 
da Justiça, desembargadora Maria Augusta Vaz; a juíza diretora 
do Fórum de Campo Grande, Márcia Andrea Rodriguez Lema; 
o presidente da OAB-RJ, Felipe Santa Cruz; a juíza designada 
para a 7ª Vara Cível, Monique Abreu David; e a juíza dirigente 
do 13º Núcleo Regional, Andrea Magalhães Araújo.

TJ-RJ

Tribunal se prepara para 2ª Semana da Justiça Pela Paz em Casa

Fórum de Campo Grande ganha 7ª Vara Cível

Apoiada pela Amaerj, nova edição da campanha acontecerá em agosto

Serventia atenderá população de mais de um milhão de habitantes

Reunião realizada no Tribunal definiu diretrizes para 2ª edição

Magistrados participaram da inauguração de nova serventia na Zona Oeste

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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A 2ª vice-presidente do TJ-RJ, desembargadora Nilza 
Bitar, foi homenageada em 1º de julho, na solenidade de 
inauguração de sua fotografia na Galeria de Retratos dos 

Ex-Terceiros Vice-Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, no 11º andar da Lâmina II do Fórum Central.

O presidente do TJ-RJ, desembargador Luiz Fernando de 
Carvalho, enalteceu a trajetória da homenageada, ressaltando 

sua inestimável colaboração à atual administração. O atual 3º 
vice-presidente do Tribunal, desembargador Celso Ferreira 
Filho, designado para prestar homenagem à desembargadora, 
destacou a gestão de sua antecessora, marcada pela adminis-
tração eficiente e disciplinadora. 

A cerimônia do descerramento da foto da ex-3ª vice-presi-
dente contou, ainda, com a participação da 1ª vice-presidente 
do TJ-RJ, desembargadora Maria Inês da Penha Gaspar; da 
corregedora-geral da Justiça, desembargadora Maria Augusta 
Vaz; e do diretor-geral Emerj, desembargador Caetano Ernes-
to da Fonseca Costa.

A 2ª vice-presidente do TJ-RJ agradeceu a homenagem, 
revelando sua emoção em participar da cerimônia, lembran-
do, com satisfação, o período em que exerceu o cargo de 3ª 
vice-presidente do TJ-RJ, na gestão 2013-2014. “É com in-
disfarçável júbilo que compareço à essa cerimônia. Face aos 
magistrados que me antecederam, não sei se sou merecedora 
de tal honra. Aproveito a ocasião para agradecer a presença 
de todos e para saudar o presidente do Tribunal, desembar-
gador Luiz Fernando, pela sua belíssima administração à 
frente dessa casa. Tenho certeza de que meu sucessor, desem-
bargador Celso, é um dos primeiros e mais bem preparados 
para lidar com a nova sistemática do novo Código de Proces-
so Civil. Agradeço mais uma vez a todos com o orgulho do 
dever cumprido”.

Desembargadora Nilza Bitar tem retrato 
inaugurado no Tribunal de Justiça
Quadro com foto da magistrada é colocado em Galeria 
dos Ex-Terceiros Vice-Presidentes do TJ-RJ

Aposentado em maio, magistrado dedicou mais de 30 anos à magistratura

Magistrada é a primeira mulher a ter sua foto na galeria das professoras eméritas

TJ-RJ

Integrantes da Administração do TJ-RJ participaram da homenagem

Desembargadores Roberto de Abreu e Silva e Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho 
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O TJ-RJ homenageou, em 9 de junho, o desembarga-
dor Roberto de Abreu e Silva. Em maio, ele deixou a 
magistratura estadual, aos 70 anos, em virtude da sua 

aposentadoria compulsória. O magistrado recebeu das mãos do 
presidente do TJ-RJ, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de 
Carvalho, o diploma e a Medalha de Honra da Magistratura Flu-
minense, em reconhecimento aos serviços prestados à Justiça. 

Na presença de amigos de trabalho e da família, o magistrado 
falou sobre como se sentia realizado em relação aos anos 
dedicados à magistratura. “Minha satisfação é trabalhar com 
seriedade e fazer justiça, dando a cada um o que é seu”, afirmou. 
Além disso, descreveu o recebimento da medalha como um 
momento inesquecível. “É para sempre.”

O desembargador Roberto de Abreu e Silva ingressou na 
magistratura em 1982 e quase 20 anos depois, em 2001, foi 

promovido desembargador. Foi juiz titular da 5ª Vara Criminal 
de São Gonçalo e da 10ª Vara Cível da Capital. Seu último 
cargo foi o de presidente da 9ª Câmara Cível do TJ-RJ.

O TJ-RJ realizou, em junho, o seminário “A Mulher 
e o Poder Judiciário Brasileiro: Uma Homenagem à 
Desembargadora Áurea Pimentel”, na Emerj. A 

abertura foi realizada pelo desembargador Caetano Ernesto 
Costa, seguida de palestras das magistradas Patrícia Ribeiro 
Vieira e Adriana Ramos de Mello. O desembargador Sergio 

Cavalieri Filho, em nome de todos os magistrados, prestou 
homenagem à desembargadora. Emocionada, Áurea Pimentel 
dedicou a homenagem a todas as mulheres que atuam no 
Judiciário. “Parabéns pelo trabalho das mulheres no Judiciário 
e muito obrigado por esta homenagem que eu quero dedicar a 
todas as mulheres”.

Desembargador Roberto de Abreu e Silva recebe Medalha de Honra 

Desembargadora Áurea Pimentel é homenageada em seminário na Emerj
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O TJ-RJ realizou, em 30 de ju-
nho, uma solenidade de posse 
de remoção de 33 juízes, além 

de uma permuta entre dois magistrados, 
de acordo com os editais nº 17 e 18/2015. 
Na solenidade, o presidente do Tribunal, 
desembargador Luiz Fernando Ribeiro 
de Carvalho, afirmou que o evento não é 
apenas uma solenidade, mas uma oportu-
nidade de renovação dos votos. “Quando 
renovamos nosso compromisso com a 
magistratura, há renovação da vida, da 
esperança, do compromisso com a Cons-
tituição e as leis da República”, afirmou.

A juíza Lúcia Glioche falou em nome 
do grupo. “É um motivo de grande orgu-
lho poder falar em nome de todos. Essa 
formalidade serve para que a gente reno-
ve a lembrança do que nos fez desejar in-
gressar na carreira da magistratura”, disse.

Foram removidos segundo o edital 
nº 17/2015 os juízes Manoel Tavares 
Cavalcanti, Martha Elisabeth Falcão 
Sobreira, Rita de Cassia Verguette Cor-
reia, Paulo Roberto Sampaio Jangutta, 

TJ realiza solenidade de posse de remoção de juízes 
Cerimônia reuniu mais de 30 magistrados no Salão Nobre

TJ-RJ

Eleitoral, para preenchimento do cargo 
de membro titular do TRE-RJ – Classe 
de Jurista. Para a lista tríplice de preen-
chimento do cargo de membro substitu-
to do TRE-RJ - Classe Jurista - foram 
escolhidos Fernanda Lara Tórtima, Ge-
nilton Garcia Castilho e Sergio Coelho 
e Silva Pereira.

advogado Sérgio Tostes. O presidente 
do Fórum Permanente de Direito à In-
formação e de Política de Comunicação 
Social do Poder Judiciário, Fernando 
Foch, que já foi também jornalista por 
17 anos, tendo atuado nos principais ve-
ículos de comunicação do país, presidirá 
a comissão.

de suplente da parte eletiva do Órgão 
Especial, da classe de Carreira, foram 
eleitos os desembargadores Gabriel de 
Oliveira Zéfiro e Antonio José Ferrei-
ra Carvalho. O Tribunal Pleno esco-
lheu ainda Raphael Ferreira de Mattos 
para complementação da Lista Tríplice 
(TSE. nº 579), do Tribunal Superior 

do TJ-RJ, juíza Andréa Pachá; e o juiz 
Luiz Roberto Ayoub; além do jornalista 
Guilherme Fiuza; do diretor do Depar-
tamento de Comunicação e Relacio-
namento com a Mídia do TJ-RJ, Jorge 
Antônio Barros; do diretor-geral de Co-
municação e Difusão do Conhecimen-
to do TJ-RJ, professor Joel Rufino, e do 

Os desembargadores do TJ-RJ 
escolheram, em sessão do Tri-
bunal Pleno realizada no dia 

22 de junho, os desembargadores José 
Carlos Maldonado de Carvalho e An-
tônio Saldanha Palheiro para ocuparem 
as duas vagas eletivas do Órgão Espe-
cial, da classe de Carreira. Para as vagas 

O Órgão Especial do TJ-RJ de-
signou, em junho, para com-
por a Comissão Mista de 

Comunicação Institucional (COMCI) 
os desembargadores Fernando Foch, 
Wagner Cinelli de Paula Freitas, José 
Roberto Portugal Compasso e Patricia 
Ribeiro Serra Vieira; a ouvidora-geral 

Tribunal Pleno escolhe novos membros do Órgão Especial

Magistrados são designados para Comissão Mista de Comunicação Institucional do TJ-RJ

Durante a posse, presidente do Tribunal afirmou que solenidade era oportunidade da renovação dos votos

G
ustavo Lethier

Grandmasson Ferreira Chaves, Daniel 
Werneck Cotta, Talita Bretz Cardoso 
de Mello, Bruno Arthur Mazza Vacca-
ri Machado Manfrenatti, Diogo Barros 
Boechat, Rafael Cavalcanti Cruz, Cris-
tiane Teles Moura Marques, Meissa Pi-
res Vilela, Ariadne Villela Lopes, Anna 
Luiza Campos Lopes Soares, Guilher-
me Martins Freire, Andre Vaz Porto 
Silva, Roberta dos Santos Braga Costa, 
Ricardo Pinheiro Machado e Ingrid 
Carvalho de Vasconcellos. Assinaram o 
termo de permuta os juízes Simone de 
Araújo Rolim e Alexandre Chini Neto.

Marcelo Oliveira da Silva, Lucia Mothe 
Glioche, Jorge Jansen Counago Novell-
le, Andreia Florencio Berto, Barbara 
Alves Xavier, Katia Cristina Nascentes 
Torres, Maria Cristina de Brito Lima e 
Leonardo Rodrigues da Silva Picanço.

Os juízes removidos com base no edi-
tal nº 18/2015 foram Bruno Vinicius 
da Rós Bodart da Costa, Daniella Valle 
Huguenin, Cesar Augusto de Oliveira 
Queiroz Rosalino, Aline Gomes dos 
Santos, Larissa Maria Nunes Barros 
Franklin Duarte, Priscila Fernandes 
Miranda Botelho da Ponte, Guilherme 

CURTAS
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Maior número de atendimentos foi para formalização de casamentos

Magistrados ofereceram serviços gratuitos à população local

TJ-RJ

Os ônibus do projeto Justiça Iti-
nerante, do TJ-RJ, estiveram 
no bairro da Glória, Zona Sul 

do Rio, em 14 de junho, para atender à 
população em serviços básicos de assis-
tência jurídica. Estiveram presentes a 
coordenadora do projeto, desembarga-
dora Cristina Gaulia, e os juízes Anna 
Luiza Lopes Soares, Cláudia Motta, 
Diego Fernandes Silva Santos, Diego 

O TJ-RJ participou, em 20 de 
junho, de mais uma edição da 
Ação Social em Belford Roxo, 

na Baixada Fluminense. Participaram 
os juízes Alfredo José Marinho Neto, 
Ana Carolina Villaboim da Costa Leite, 
Anna Carolinne Licasalio da Costa, De-
nise de Araújo Capiberibe, João Felipe 
Nunes Ferreira Mourão, Leopoldo H. de 
Andrade Mendes Junior, Luís Gustavo 
Vasques, Marcia Correia Hollanda, Re-
nata Travassos M. de Macedo, Simone 
de Araújo Rolim, Vera Maria Andrade 
Lage  e Vitor Moreira Lima.

Na Ação Social foram atendidos casos 
de sub-registros, retificações de regis-

Ziemecki, Lysia Maria Figueira, Pau-
lo Roberto Correa, Raquel Gouveia  
Portugal e João Batista Damasceno. 

Para a desembargadora Cristina, “é 
importante que a Justiça vá até onde a po-
pulação está para prestar o seu serviço”. A 
magistrada também ressaltou a agilidade 
com que os processos podem ser resolvi-
dos no Justiça Itinerante. A praça Luís 
de Camões recebeu um grande número 

tros, casos de reconhecimento de mater-
nidade e paternidade e cadastrados para 
tirar a 2ª via de registro civil inacessível. 
Os magistrados atenderam competên-
cia nas áreas de Direito de Família, In-
fância, Juventude e Idoso e Registro Ci-
vil. Além disso, 22 defensores públicos, 
quatro promotores e voluntários estive-
ram à disposição da população.

Tanguá
Em 27 de junho foi a vez da Ação 

Global Regional Tanguá. Através do 
Departamento de Ações Pró-Susten-
tabilidade (Deape), o Poder Judiciário 
ofereceu à população local serviços 

gratuitos de conversão de união estável 
em casamento, divórcios e retificações 
de registros, totalizando 121 atendi-
mentos. 

Além de quatro promotores e dois 
defensores públicos, a ação com a pre-
sença de 13 juízes: Almir Carvalho, 
Andrea Barroso Silva, Anna Caro-
linne Licasalio da Costa, Florentina 
Ferreira Bruzzi, Glória Heloísa Lima, 
Keyla Blank de Cnop, Mirela Erbist 
Ribeiro, Patrícia Rodrigues Salustia-
no, Paulo Roberto Corrêa, Rafaela de 
Freitas Baptista, Raphaela de Almeida 
Silva, Raquel de Oliveira e Renata Tra-
vassos Medina.

Justiça Itinerante faz atendimentos de assistência jurídica na Glória

Juízes participam de Ação Global em Tanguá e Belford Roxo

Os jovens Patrick de Jesus e Larissa Feitosa aproveitaram o momento para oficializar a união

de pessoas que foram atrás de novos do-
cumentos, retificações de registros, aten-
dimento pela Defensoria Pública e de  
oficialização de casamentos, e puderam 
sair de lá com os problemas resolvidos.

De acordo com a juíza Cláudia Mot-
ta, nem sempre aqueles que buscam seus 
direitos podem enfrentar o tempo da 
Justiça. “A maior crítica contra o Poder 
Judiciário não é a qualidade, mas a mo-
rosidade, em alguns casos. A gente fica 
muito feliz quando consegue dar uma 
resposta, resolver rápido para quem pre-
cisa. É uma alegria para quem é atendido, 
e para quem trabalha também”, disse.

O juiz Diego Ziemecki participou 
pela primeira vez do projeto, e gostou 
da experiência. “É uma atribuição mui-
to gratificante atender aqui. Em muitos 
lugares a Justiça não chega, e alcançar 
esse público traz uma satisfação grande 
aos servidores”, afirmou.

Ao todo, foram registrados 90 casa-
mentos nos ônibus da Justiça Itinerante. 
Além disso, foram 46 atendimentos da 
Defensoria Pública, 39 atendimentos 
de ofícios de gratuidade e mais 62 refe-
rentes a documentos de identidade nas 
mesas do Detran.

B
runno D

antas
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Amaerj promove “Seminário Nacional Criança Sujeito de Direitos” 
Autoridades assinaram carta-compromisso por criação de Vara contra a Violência Infantil

R
osane N

aylor
AÇÃO AMAERJ

A Amaerj realizou, em 29 de 
junho, a cerimônia de aber-
tura do “Seminário Nacional 

Criança Sujeito de Direitos – Um ano 
da Lei 13.010/2014 – Menino Ber-
nardo”, no Tribunal Pleno do TJ-RJ. 
A Associação, o Tribunal de Justiça, 
o Governo do Estado e a Fundação 
Xuxa Meneghel assinaram uma carta-
compromisso pela criação da primeira 
Vara Criminal especializada contra a 
Violência Infantil do Rio.

Participaram da abertura o presidente 
da Amaerj, juiz Rossidélio Lopes, o pre-
sidente do TJ-RJ, desembargador Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho, a pri-
meira-dama do estado e presidente da 
ONG RioSolidário Maria Lúcia Horta 
Jardim, a secretária estadual de Assistên-
cia Social e Direitos Humanos, Teresa 
Cristina Consentino e a presidenta da 
Fundação Xuxa Meneghel, Maria das 
Graças Meneghel. Também compuse-

Tribunal Pleno do TJ-RJ sediou evento organizado pela Associação. Autoridades, personalidades, especialistas e sociedade civil participaram do Seminário

ram a mesa o vice-presidente da AMB, 
juiz Sérgio Junkes, a juíza auxiliar da 
Presidência do TJ-RJ, Adriana Ramos 
de Mello, a diretora de Direitos Huma-
nos da Amaerj, juíza Denise Appoliná-
ria, a juíza Raquel Chrispino, o defensor 
público geral do estado, André Luís Ma-
chado e a deputada estadual Tia Jú.

Segundo o presidente do TJ, Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho, nenhu-
ma causa é mais nobre do que esta. “A 
exemplo de alguns tribunais do Brasil, 
o estado do Rio de Janeiro está insta-
lando a sua Vara de violência cometida 
contra a criança e ao adolescente, uma 
vara especial para delitos cometidos 
contra a criança. Hoje o Seminário é 
um motivo de grande esperança para 
efetivar a lei e modificar o ECA, para 
assim proteger a criança de quem de-
tém a guarda da mesma”.

A presidente ONG Rio Solidário, 
Maria Lúcia Horta Jardim, abraçou a 

causa para lutar contra a violência infan-
til e disponibilizou a ONG para ajudar 
nos projetos futuros da Amaerj e do  
TJ-RJ. A secretária estadual de Assistên-
cia Social e Direitos Humanos, Teresa 
Cristina Consentino afirmou o desejo 
de que o artigo 4 do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente tivesse mais um ver-
bo. “Ali está faltando que toda criança 
merece sonhar, e só se sonha se você está 
protegido. Ninguém sonha na dor, no 
desespero ou no pânico, você só sonha 
se estiver em um ambiente protegido, 
afetivo e acolhedor”.

O menino Bernardo, que dá nome a 
lei, foi lembrado por Xuxa Meneghel. 
“A Lei Menino Bernardo faz um ano e 
é preciso que todos os juízes façam a lei 
entrar mais em vigor, pois uma criança 
de dois anos não tem como se defen-
der. Um menino que tinha 11 anos, o 
Bernardo, pediu ajuda e infelizmente 
faleceu, e muitos ainda vão existir, os 
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números são absurdos. Por isso as pes-
soas precisam falar. Peço a vocês que 
sejam as vozes das crianças que hoje 
estão apanhando e sofrendo caladas. 
Peço que passem a frente, que tenha-
mos um mundo melhor, que exijam 
que não tenha violência nas ruas, que as 
pessoas não sejam esfaqueadas por cau-
sa de uma bicicleta. Para isso, em pri-
meiro lugar, a violência não deve existir  
dentro de casa”.

Carta-compromisso
O presidente da Amaerj, Rossidélio 

Lopes, incentivou o amor para com 
as crianças e enfatizou a importância 
da aplicação da Lei 13.010/2014. “As 
crianças precisam ser amadas e incen-
tivadas, mas se a palavra dirigida as 
crianças for a intimidação, se a atitude 
for bater ao invés de educar, a mensa-
gem que elas aprenderão e acreditarão 
é que a violência é a solução para os 
problemas, para as diferenças, que vive-
mos em um mundo onde não é possível 
confiar ou pedir perdão, já que o erro, 
ainda que só percebido pelo adulto, não 
lhe trará possibilidades de mudança ou 
crescimento, antes, humilhação. Infeliz-
mente, a violência infantil é uma chaga 
crescente na nossa sociedade. Por isso, 
assinaremos uma carta-compromisso 
enfatizando a importância da aplicação 
da Lei 13.010/2014 e a criação de uma 
Vara Criminal especializada contra a 
violência infantil”.

A carta-compromisso contou com as 
assinaturas dos presidentes da Amaerj e 
do TJ-RJ, da primeira-dama do estado 
e presidente da ONG RioSolidário, e 
da presidenta da Fundação Xuxa Me-
neghel. A medida busca atender aos 
crescentes casos de crianças vítimas de 
violência no estado, em que os princi-
pais delitos são estupro de vulnerável e 
maus tratos, na maioria das vezes con-
tra crianças de 0 a 12 anos. A cerimônia 
também contou com a apresentação 
musical do Coral da Fundação Xuxa 
Meneghel.

Debates
Nos painéis, especialistas discutiram a 

implementação da Lei nº 13.010/2014 
– Menino Bernardo e apresentaram 
projetos que deram certo na área in-
fantil. A diretora do departamento de 
Direitos Humanos da Associação, juíza 
Denise Appolinária, mediou os debates.

O primeiro painel abordou o tema 
Direito a Convivência Familiar e Co-
munitária e foi aberto com a fala de Si-
mone de Assis do Centro Latino-Ame-
ricano de Estudos de Violência e Saúde 
da Fiocruz que tratou sobre os impactos 
do castigo físico e humilhante no desen-
volvimento infantil que ressaltou que: 
“A violência é aprendida e pode ser tam-
bém desaprendida”.

Em seguida Maria Isabel da Silva, re-
presentante da Secretaria Municipal de 
Promoção dos direitos das Crianças e 
Adolescentes falou das ações nacionais 
de enfrentamento aos castigos físicos e 
humilhantes contra crianças e adoles-
centes. “O problema é de todos nós e 
devemos enfrentá-lo de forma integra-
da”, destacou.

O segundo painel foi conduzido por 
Paulo Lépore, coordenador da Comis-
são de Direitos infanto-juvenis da 12ª 
Subsessão da OAB/SP, com o tema: 
Desconstruindo os mitos sobre a Lei nº 
13.010/2014 – Menino Bernardo: “O 
que a lei faz é enfatizar os mecanismos 
de defesa do Estatuto. Que bom que a 
lei Menino Bernardo veio para provocar 
estas mudanças e reflexões”, disse. Após 
a apresentação dos painéis o público 
pode fazer perguntas e opinar sobre os 
temas discutidos.

Na parte da tarde foi aberto o terceiro 
painel com o tema O papel do Sistema 
de Garantia dos Direitos na Implemen-
tação da Lei 13.010/2014. As palestras 
foram proferidas pela coordenadora de 
Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Eufrásia Souza das Vir-
gens, Clisanger Ferreira Gonçalves, do 
Ministério Público, e a juíza Cristiana 
de Faria Cordeiro. A magistrada relem-

brou casos de violência contra crianças 
que ganharam repercussão na mídia e 
lançou a seguinte pergunta: “Por que o 
Bernardo não conseguiu ser atendido?” 
A juíza afirmou que as varas de infância 
são vistas como “patinhos feios do Po-
der Judiciário” e que falta conferir efeti-
vidade às leis já aprovadas.

Na última etapa do seminário foram 
apresentadas boas práticas que garan-
tem os direitos de crianças e adoles-
centes. Pela Rede Não Bata, Eduque 
falaram Márcia Oliveira e a adolescente 
Jamile Klésia. O juiz Fabiano Pegorado 
Franco e o coordenador Marcos Paulo 
Soares falaram sobre o Projeto Diálogos 
do 2º Juizado da Infância de Juventude 
de Porto Velho.

Sobre o programa Escola de Pais da 
Vara da Infância e Juventude da Comar-
ca da Capital do Rio de Janeiro falaram 
Regina Zandonazi e Luiz Ernesto e Ma-
ria Tereza Marcílio encerrou falando so-
bre a Rede Nacional da 1ª Infância. Ao 
final houve um debate entre todos os 
participantes e o evento foi encerrado 
pela mediadora Denise Appolinária.

Repercussão na imprensa
Anunciado pelo jornal O Globo, na 

coluna Ancelmo Gois, o evento teve re-
percussão em mais de 20 veículos de im-
prensa. Publicaram reportagens sobre o 
seminário as emissoras de TV Record 
e RedeTV!, os jornais O Dia, Folha de 
S. Paulo, Jornal do Commercio, O São 
Gonçalo, Povo do Rio e Metro, as rá-
dios Band News FM, Super Rádio Tupi, 
Rádio Globo e EBC, as revistas Caras e 
Crescer e os portais G1, Agência Brasil, 
R7, Terra, Diário do Nordeste, Jornal 
do Brasil e AMB.
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A Amaerj realizou, em 30 de ju-
nho, com apoio do TJ-RJ, da 
Organização das Nações Uni-

das (ONU) e do Governo Federal, o 
Seminário Discriminação Zero, no Tri-
bunal Pleno. 

Compuseram a mesa de abertura os 
presidentes da Associação, juiz Rossi-
délio Lopes, e do Tribunal, desembar-
gador Luiz Fernando Ribeiro de Carva-
lho; a desembargadora Ivone Caetano; 
as juízas Ana Beatriz Estrella e Keila 
Blank de Cnop; o defensor público 
Nilson Bruno Filho; a coordenadora 
da Unaids no Brasil, Georgiana Bra-
ga Orillard; a fundadora da Sociedade 
Viva Cazuza, Lucinha Araújo; o co-
ordenador do Programa Estadual Rio 
Sem Homofobia, Cláudio Nascimento; 
a assessora especial do Departamento 
de DST, Aids e Hepatites Virais do Mi-
nistério da Saúde; o professor Márcio 
Tadeu; o babalorixá Ivanir dos Santos; 
a diretora-executiva da Masan, Adriana 
Pinto; a atriz e poetisa Elisa Lucinda; e 
a jornalista Liane Borges.

O evento teve o objetivo de celebrar o 
direito de todos a uma vida com dignida-
de, sem importar a origem, orientação se-
xual, identidade de gênero ou raça. Os de-
bates evidenciaram a discriminação como 
uma grave violação dos direitos humanos, 
ilegal, imoral, ofensiva e desumana.

O presidente da Amaerj destacou que 
o seminário terá caráter permanente, 

tratando do assunto com seriedade e 
profundidade. “Vivemos um tempo 
em que se avança no conservadorismo, 
e, por isso, é importante que setores 
formadores de opinião da sociedade 
aprofundem a discussão de direitos 
constitucionais das minorias. Falamos 
de discriminação religiosa, sexual, de 
gênero, econômica, contra crianças e 
portadores de deficiências, discrimina-
ção contra idosos. A discriminação, a 
qualquer título, é abominável. É neces-
sário uma tomada de consciência sobre 
as discriminações que existem no Brasil. 
Temos que somar força para construção 
de uma sociedade mais justa”, disse.

Segundo o desembargador Luiz Fer-
nando, presidente do TJ, a Amaerj se 
pôs na vanguarda com a realização do 
seminário. “Parabenizo a Amaerj por 
essa iniciativa pioneira, mostrando-se 
voltada também para os anseios da so-
ciedade, que não aceita discriminação, 
pois não há raças além da raça humana”.

A coordenadora do Programa Con-
junto das Nações Unidas sobre o HIV/
Aids (Unaids) no Brasil, Georgiana 
Braga Orillard, destacou a importância 
do seminário. “Para nós, da Unaids, é 
uma iniciativa global, porque vemos que 
nunca conseguiremos chegar ao fim da 
epidemia (de Aids) sem falar da discrimi-
nação. Temos hoje os instrumentos cien-
tíficos para vislumbrar o fim da epidemia 
em 2030, temos o tratamento, os testes, 

Judiciário, Governo e sociedade reafirmam combate ao preconceito

mas eles não estão chegando muito às 
pessoas, por causa da discriminação”.

Palestras
No primeiro painel foi debatido o 

tema “Diga Não à Discriminação - En-
foque Jurídico Social e Cultural”, com 
mediação de Elisa Lucinda. Palestraram 
a primeira desembargadora negra do 
Rio de Janeiro, Ivone Caetano; e a juíza 
Keyla Blank, que abordou o autismo.

O Painel 2 foi mediado pela jornalista 
Liane Borges, do SBT. Sob o tema “Dis-
criminação e Cidadania: Saúde, Educa-
ção e Discriminação de Gênero”, palestra-
ram Lucinha Araújo, sobre a Aids; o co-
ordenador especial da Diversidade Sexual 
da Prefeitura do Rio, Carlos Tufvesson; 
Georgiana Braga Orillard; Cláudio Nas-
cimento; e a juíza Maria Daniella Binato 
de Castro, do 1º Juizado de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher.

A cantora Jane de Castro entoou, na 
abertura, o Hino Nacional e o grupo 
Afrolata encerrou o evento. A organiza-
ção do seminário contou com o Sistema 
Único de Saúde (SUS), o Ministério da 
Saúde e a Masan. O evento teve o apoio 
cultural da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), da Univer-
sidade Veiga de Almeida (UVA), da 
Associação Brasileira de Enfermagem 
(ABEn) e da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO).

Associação promoveu Seminário Discriminação Zero, com apoio da ONU

Presidentes da Amaerj e o do Tribunal abriram o Seminário, que reuniu especialistas para debater as diversas formas de discriminação

A
m

aerj

AÇÃO AMAERJ



A
m

a
erj N

o
tícia

s . Ju
lh

o
 d

e 2
0

1
5

         1
1

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

e a ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, assinaram em 1º de junho, um 
protocolo de intenções entre a União, 
por intermédio do Ministério do Meio 
Ambiente, e o TJ-RJ com o objetivo de 
promover a integração institucional para 
execução de atividades de cooperação e as-
sessoria técnica em gestão ambiental. 

Durante a solenidade de abertura 
da Semana do Meio Ambiente realiza-
da no Tribunal, a ministra entregou ao 
presidente Luiz Fernando Ribeiro de 
Carvalho o Selo Prata, que reconhece as 
instituições públicas pelo empenho na 
implementação da Agenda Ambiental na 
Administração Pública.

“Eu perguntei para a minha assessoria 
porque não é o Selo Ouro e soube que é 
porque ainda falta cumprir um rito que é 
o de certificação independente, de audi-
tores independentes que virão aqui certi-
ficar vocês. Então, o desafio é que, no ano 
que vem, eu possa voltar a esta casa para 
entregar o Selo Ouro”, explicou a minis-
tra Izabella Teixeira.

Em seu discurso, o presidente do TJ-RJ 
destacou que a causa da sustentabilidade 

é de todos, e falou sobre a necessidade do 
desenvolvimento sustentável em todo o 
país. “O Poder Legislativo, com o Execu-
tivo, com o Judiciário e a sociedade civil e 
o povo brasileiro podem realizar algo em 
benefício desse desenvolvimento susten-
tável que evitará a dilapidação das nossas 
riquezas naturais, minerais, etc.”, afirmou 
o magistrado. O desembargador defen-
deu ainda que a sustentabilidade e o meio 
ambiente devem ser vistos na perspectiva 
da sustentação, da garantia e da proteção 
dos direitos humanos fundamentais.

Para o desembargador Jessé Torres Pe-
reira Junior, presidente da Comissão de 
Sustentabilidade do TJ-RJ, a sustentabi-
lidade exige integração porque ninguém 
faz nada sozinho, e essa parceria vem de 
alguns anos, desde que o Tribunal aderiu 
à Agenda Ambiental A3P. O magistrado 
citou algumas iniciativas do TJ-RJ, como 
a utilização das normas do Inmetro e de 
outras entidades normalizadoras técnicas 
nas contratações e licitações, além do uso 
da eco fonte para impressão de documen-
tos e redução do consumo de tinta, a ela-
boração de cartilha sobre postura correta 
e dicas para o dia a dia que os servidores 
e magistrados devem observar diante do 
computador. 

A ministra Izabella Teixeira lembrou 
que a sociedade quer transparência e uma 
gestão eficiente. Ela elogiou o tribunal por 
mais este passo. “Eu fico muito feliz que 
a rede tenha sido constituída e tenha a li-
derança de vocês e, mais do que isso, que 
todos os órgãos públicos do estado do Rio 
de Janeiro possam se engajar na adesão da 
A3P”, disse a ministra, classificando a A3P 
como uma agenda vitoriosa, que transfor-
ma e entrega bons resultados também para 
os gestores públicos porque reduz custos.

Participaram da solenidade a corredo-
ra-geral da Justiça, desembargadora Ma-
ria Augusta Vaz; o presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral do Estado do Rio 
de Janeiro, desembargador Edson Aguiar 
de Vasconcelos; o deputado estadual 
Carlos Minc; o presidente do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janei-
ro, Jonas Lopes de Carvalho Junior; e o 
subprocurador-geral de Justiça de Plane-
jamento Institucional, Eduardo Gussem.

Tribunal firma parceria com Ministério do Meio Ambiente

A Amaerj promoverá, em 10 de 
agosto, às 19h, a cerimônia de 
abertura da 4ª edição do Prê-

mio Juíza Patrícia Acioli de Direitos 
Humanos. O evento acontecerá no 
Auditório Desembargador Antonio 

Carlos Amorim, na Escola da Magis-
tratura (Emerj). Neste ano, o tema será 
“Construindo Cidadania” e as catego-
rias são “Práticas Humanísticas”, “Tra-
balhos Acadêmicos” e “Reportagens 
Jornalísticas”.

Compõem o Conselho Deliberativo 
do Prêmio os juízes Rossidélio Lopes, 
Ana Beatriz Estrella, Cláudia Motta, 
Lysia Mesquita Figueira, Mafalda Luc-
chese, Paulo Roberto Corrêa e Raquel 
de Oliveira.

A premiação será realizada em 16 de 
novembro, no Theatro Municipal. O 

Prêmio tem como parceiros o Brades-
co, a Vale, a Fetranspor, a Rio Ônibus, a 
Masan, a Fundação Xuxa Meneghel e a 
ONG RioSolidário.

Criado em 2012, pela Amaerj, com o 
apoio do TJ-RJ, o Prêmio Juíza Patrícia 
Acioli de Direitos Humanos homena-
geia a magistrada da 4ª Vara Criminal de 
São Gonçalo, assassinada em Piratinin-
ga, Niterói, em agosto de 2011, e enfati-
za as causas humanistas. O Prêmio tem 
um caráter plural. É aberto à sociedade, 
estudantes e profissionais de todas as 
áreas, sem restrições.

Abertura do 4º Prêmio Juíza Patrícia Acioli será realizada em 10 de agosto
Além dos Direitos Humanos, nova edição abordará o tema “Construindo Cidadania”

Presidente do TJ-RJ destacou que a causa da sustentabilidade é de todos

Ministra Izabella Teixeira e desembargador 
Luiz Fernando

AÇÃO AMAERJ

TJ-RJ
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O presidente do TJ-RJ, desembargador Luiz Fer-
nando Ribeiro de Carvalho, recebeu no dia 23 
de junho uma comitiva de juízes que iniciaram o 

movimento suprapartidário das Eleições Diretas no Judici-
ário Fluminense. O presidente da Amaerj participou do en-
contro, o primeiro após a entrega do requerimento com 581 
assinaturas. O desembargador Gabriel Zefiro, presidente da 
Comissão de Regimento Interno, também esteve presente, 
explicou o procedimento administrativo necessário e afir-
mou que serão realizadas audiências públicas.

Na reunião, o presidente Luiz Fernando demonstrou to-
tal transparência do processo. Os juízes ficaram satisfeitos 
com as informações e convocam a mobilização da classe 

A Câmara dos Deputados instalou, em 1º de junho, 
a Comissão Especial que analisará a Proposta de 
Emenda Constitucional 187/2012, a PEC das Elei-

ções Diretas no Judiciário. A Comissão será presidida pelo 
deputado Lincoln Portela (PR/MG) e terá como relator o 
deputado João Campos (PSDB/GO). Três deputados do 
Rio fazem parte da composição: Alessandro Molon (PT), 
Sergio Zveiter (PSD) e Wadih Damous (PT).

A Câmara terá 40 sessões para votar a matéria. Analisada na 
comissão, a proposta segue para o plenário, onde são necessá-
rios dois turnos para a aprovação.

“A magistratura brasileira está de parabéns, porque caminha 
a PEC que irá democratizar os tribunais no Brasil. Isso é resul-
tado de um trabalho incessante da nossa entidade e de todas 
as entidades filiadas, que lutam intensamente pela aprovação 
desse projeto de democratização do Poder Judiciário”, disse o 
presidente da AMB, João Ricardo Costa. Ele acrescentou que 
a proposta beneficia não só a magistratura, mas toda a socie-
dade, já que implicará na melhoria da prestação jurisdicional.

O presidente da Comissão diz que quer conduzir os traba-
lhos “sem açodamento e com muito diálogo”. “É importante 
clarear os diálogos, ouvir o sentimento daqueles que vivem o 

TJ-RJ

pelas Eleições Diretas. Formaram a comitiva os juízes Pau-
lo César de Carvalho, Gustavo Direito, Fernanda Xavier e 
Simone Nassif.

Requerimento
Em maio, os juízes do Rio de Janeiro pediram Diretas Já no 

TJ-RJ. A magistratura fluminense unida entregou um reque-
rimento com 581 assinaturas, em 29 de maio, pleiteando a 
alteração do Regimento Interno do Tribunal para que todos 
os juízes do Estado possam votar para os cargos da Admi-
nistração do Tribunal. O presidente do TJ, desembargador 
Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, recebeu o documento e 
depois encaminhou à Comissão de Regimento Interno.

dia a dia da magistratura. Por certo, o Brasil tem a ganhar com 
a instalação dessa comissão”, assinalou. Lincoln Portela desta-
cou alguns pontos da cartilha distribuída pela AMB na Câ-
mara, na qual a entidade esclarece que as eleições diretas vão 
gerar efeitos positivos na qualidade da prestação jurisdicional.

Em 27 de maio, os presidentes da Amaerj, Rossidélio Lopes, 
e da AMB, João Ricardo Costa, e as juízas do TJ-RJ Fernan-
da Xavier e Simone Nassif já haviam se reunido, em Brasília, 
com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB/RJ). Na ocasião, os magistrados pediram agilidade 
na tramitação da proposta e mostraram o abaixo-assinado dos 
juízes do Rio.

Magistrados realizam reunião por Eleições Diretas no Judiciário 

Instalada Comissão Especial para analisar PEC das Diretas

Juízes têm encontro com presidentes do TJ-RJ e da Comissão de Regimento Interno

Magistrados participaram da instalação na Câmara dos Deputados

Magistrados brasileiros participaram da instalação da Comissão

A Associação pleiteou à Presidência do Tribunal de Justi-
ça do Estado do Rio de Janeiro o pagamento dos valores   
 atrasados do auxílio moradia. A Amaerj reapresentou o 

requerimento (nº 2015-0089473) pelo reconhecimento do débi-
to pretérito a partir de 1º de outubro de 2011 até janeiro de 2014. 
Confira a íntegra do documento no site http://migre.me/qB3ab.

Amaerj protocola requerimento sobre auxílio moradia

CURTAS
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A XII edição do Prêmio Innovare de 2015 tem como 
tema especial “Redução das ações judiciais do Estado: 
menos processo e mais agilidade”. Das 667 práticas 

inscritas, cinco são de magistrados do Rio de Janeiro e duas 
do Tribunal. Entre as práticas divulgadas pela organização do 
Prêmio estão as dos juízes Flávio Citro Vieira, com o “Proje-
to de Conciliação Pré-processual – Aplicativo”; Vania Mara 
Nascimento Gonçalves, com o projeto “Tecendo Cidadania”; 
e Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, com o projeto “Apadrinhar – 
Amar e Agir para Materializar Sonhos”.

Previsto para ser entregue em dezembro, o Prêmio Innovare 
está em fase de visitas de avaliação dos programas inscritos. 
Até o fim de julho os consultores e o Datafolha conhecerão de 
perto as práticas para avaliar sua eficiência. Os demais projetos 
dos magistrados do Rio não foram divulgados pelo Innovare.

Projeto de Conciliação Pré-processual – Aplicativo
A prática inscrita pelo juiz Flávio Citro Vieira, juiz coor-

denador do Centro Permanente de Conciliação dos Juizados 
Especiais Cíveis, visa a ampliação e modernização do Projeto 
de Conciliação Pré-processual com a criação, pelo TJ-RJ, de 
um aplicativo para celular para celebração de acordos extraju-
diciais pré-processuais. O projeto se propõe a reduzir a mas-
sificação da judicialização de conflitos, especialmente os de 
consumo, e conta com apoio do Conselho Nacional de Justiça 
e da Defensoria Pública.

A proposta de um aplicativo visa facilitar o acordo por  
e-mail e capacita o consumidor para a moderna e atual inclu-
são digital, caracterizada pela interatividade, conectividade e 
informalidade; ao se valer da intermediação do Tribunal, em 
busca de um acordo pré-processual pelo celular download no 
Google Play e em breve na App Store.

TJ-RJ

Projeto “Apadrinhar – Amar e 
Agir para Materializar Sonhos”

O Projeto do juiz Sérgio de 
Souza, da 4ª Vara da Infância, da 
Juventude e do Idoso da Comarca 
da Capital, contempla crianças e 
adolescentes da região de Santa 
Cruz a Marechal Hermes.

A ideia de criar o projeto sur-
giu, em 2013, logo após o juiz Sér-
gio de Souza assumir a titularidade da então 2ª Vara Regional 
da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital, hoje 4ª Vara da 
Infância, da Juventude e do Idoso. Na ocasião, o magistrado ex-
plica que constatou a grande precariedade na estrutura das ins-
tituições de acolhimento da área de atuação da Vara, que abran-
ge as regiões de Santa Cruz a Marechal Hermes. O programa 
visa a recuperação da auto-estima dessas crianças e adolescentes. 

Projeto “Tecendo Cidadania”
A Vara da Infância e Juventude da Comarca de Teresópo-

lis, através da juíza titular Vania Mara Nascimento Gonçalves, 
criou o Projeto Tecendo Cidadania que visa a reflexão de di-
versos temas nas salas de aulas, local que oferece um proces-
so de convivência diária aproveitando o espaço de discussão 
como ponto de expressão, sabedoria e liberdade. Temas que 
despertam no aluno o sentido de cidadania.

Os objetivos são criar uma consciência de cidadania que, a 
longo prazo, resulte em cidadãos conscientes de seu papel na 
sociedade, tornando-se sujeitos autônomos. Interagir com a 
rede do município, verificando seus problemas e dificuldades 
em relação ao corpo discente e formar multiplicadores no corpo 
discente difundindo mais rapidamente as ideias do Projeto.

Práticas de magistrados do Rio e do TJ-RJ concorrem ao Innovare 2015 
Judiciário fluminense teve sete projetos inscritos no Prêmio, que acontece em dezembro

A magistratura de Roraima registrou um dia histórico, 
em 17 de junho, com a aprovação das eleições diretas 
para os dirigentes do Tribunal de Justiça do estado, de 

forma unânime. Os cinco desembargadores manifestaram-se 
a favor do voto paritário para todos os juízes, inclusive os  
não-vitalícios. 

“A magistratura roraimense está de parabéns por abrir as 
portas da democracia para os tribunais estaduais brasileiros. 
Vamos comemorar e brindar essa vitória que Roraima oferece 
para toda a magistratura brasileira”, afirmou o presidente da 
AMB, João Ricardo Costa.

O presidente da Associação dos Magistrados de Roraima 
(Amarr), Parima Dias Veras, destacou o trabalho contínuo e 

incansável dos magistrados que atuam 
no estado. “Tivemos uma mobilização 
maciça dos associados. Conseguimos 
construir essa unidade conversando 
com cada desembargador”, ressaltou.

Veras comemora a vitória, frisando 
que a decisão reflete o momento de valorização do 1º grau, e 
lembra que a conquista trará democracia ao Judiciário. “De-
sejo que a nossa associação, mesmo sendo pequena, sirva de 
exemplo para os demais tribunais”, sintetizou. Com o menor 
Tribunal de Justiça do Brasil, Roraima tem um quadro de 
42 juízes. As eleições diretas passam a valer no ano que vem, 
quando será definido o novo grupo de gestores.

Roraima é o primeiro estado a aprovar Eleições Diretas 
Decisão histórica dos desembargadores foi unânime

BRASIL
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O jurista Luiz Edson Fachin to-
mou posse, em 16 de junho, 
como novo ministro do Su-

premo Tribunal Federal (STF). A sessão 
solene foi aberta pelo presidente Ricardo 
Lewandoswki, que deu as boas vindas 
a Fachin e manifestou a satisfação dos 
pares “por ter, nos quadros da Suprema 
Corte, um magistrado com as suas quali-
ficações profissionais e acadêmicas”.

O presidente da AMB, João Ricardo, 
comentou sobre o novo cargo de Luiz 
Fachin no STF. “Ele correspondeu a 
todas as nossas expectativas e isso o le-
gitima para um grande mandato como 
ministro do STF. Quem conhece o 
professor Fachin tem a convicção de 
que fará um exitoso trabalho”, disse. 

“Fachin é preparado, grande conhece-
dor do Direito e com certeza vai trazer 
contribuições para o STF”, afirmou o 
vice-presidente Institucional da AMB, 
Sérgio Junkes.

Fachin foi indicado pela presidente 
Dilma Rousseff e ocupa vaga que estava 
em aberto desde julho do ano passado, 
devido a aposentadoria do ex-presidente 
da Corte Joaquim Barbosa. 

Trajetória
Nascido em Rondinha (RS), o advo-

gado e professor de Direito Civil, Luiz 
Edson Fachin tem 57 anos. Estudou 
e fez carreira profissional no Paraná, 
tendo se destacado como jurista e aca-
dêmico, com atuação no Brasil e no 

Luiz Fachin é empossado ministro do STF
Jurista ocupa vaga que estava em aberto desde julho de 2014

BRASIL
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Projeto havia sido aprovado pelos senadores no fim de 2013

Censo fará um estudo sobre os efeitos das cotas para avaliar efetividade da medida

A presidente Dilma Rousseff san-
cionou sem vetos o projeto de 
lei que regulamenta a mediação 

no país. A sanção de Dilma foi publica-
da no “Diário Oficial da União” em 29 
de junho. O texto regulamenta as moda-
lidades de mediação judicial (recomen-
dada pelo juiz) e extrajudicial (por con-
vite de uma parte à outra) como forma 
alternativa para a solução de conflitos. 
O projeto havia sido aprovado pelos se-
nadores no fim de 2013, mas como hou-
ve alteração na Câmara, teve de passar 
por nova análise do Senado, no início de 
junho deste ano.

Na mediação, as partes envolvidas no 
conflito conservam seu poder de decisão 

O Conselho Nacional de Justi-
ça aprovou, em 9 de junho, a 
criação de cotas de 20% para 

negros e pardos autodeclarados em con-
cursos do Judiciário. A nova regra vale 

e cabe ao mediador facilitar o entendi-
mento entre elas. Como não dependem 
de sentença de juízes, o procedimento 
geralmente é mais rápido e alivia a so-
brecarga do Judiciário.

De acordo com o projeto, o mediador 
extrajudicial pode ser “qualquer pessoa 
capaz que tenha a confiança das partes 
e seja capacitada para fazer a mediação”. 
Já o mediador judicial, precisa ser gra-
duado em curso superior há pelo menos 
dois anos, além de ter capacitação em 
instituição reconhecida pela Escola Na-
cional de Formação de Magistrados ou 
pelos próprios tribunais.

O prazo máximo de duração de uma 
mediação judicial será de 60 dias, de 

para todos os concursos da magistratura 
e para cargos de servidores dos tribunais. 

A discussão no CNJ foi provocada 
pelo próprio presidente do órgão, o mi-
nistro Ricardo Lewandowski. De acor-

acordo com o texto, podendo haver pror-
rogação pelo mesmo período quando as 
partes, em comum acordo, assim deci-
direm. Já no procedimento extrajudicial 
não haverá prazo, segundo a proposta. 
O processo será considerado encerrado 
quando se alcançar o acordo ou quando 
o mediador ou umas das partes entender 
que a busca pelo consenso é inútil.

O texto também prevê a criação, pelos 
próprios Tribunais de Justiça, de cen-
tros judiciários de solução de conflitos. 
O projeto prevê que todos os processos 
nos quais for identificada a possibilida-
de de mediação sejam encaminhados 
para estes centros.
(Com informações do G1)

do com o Censo do Judiciário, dos 17 
mil juízes em atividade no Brasil, 14% se 
declaram pardos, 1,4% se dizem pretos e 
0,1% indígenas. A resolução vigora até o 
dia 9 de junho de 2024.

Dilma sanciona projeto que regulamenta a mediação

Concursos do Judiciário destinarão 20% das vagas para negros

exterior. Professor titular da Universi-
dade Federal do Paraná, fez mestrado 
e doutorado na Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo (PUC-SP) 
e pós-doutorado no Canadá. Fachin 
também é pesquisador convidado do 
Instituto Max Planck, da Alemanha.

Luiz Edson Fachin, novo ministro do Supremo
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A identificação de torcedores pode ser um dos instru-
mentos de combate à violência nos estádios. A me-
dida foi apontada, em 26 de junho, durante o I En-

contro Nacional pela Paz no Futebol, na Emerj, que discutiu 
ainda aspectos criminais e sociais relacionados ao tema, como 
a atuação das torcidas organizadas. O presidente da Amaerj, 
Rossidélio Lopes, prestigiou o evento.

Segundo o coordenador da Cejesp, desembargador Mauro 
Martins, há a intenção de ser implantado, em um futuro pró-
ximo, o cadastro biométrico nos estádios como mais um alia-
do no combate à violência nas arenas esportivas. Na palestra 
de abertura, sobre “Aspectos da Tutela Processual e o Direito 

Magistrados debatem em I Encontro Nacional pela Paz no Futebol
Torcidas organizadas foram tema do encontro entre juízes e sociedade

B
runno D

antas

Desportivo”, o ministro do STF Luiz Fux começou explicando 
que o direito administrativo é autônomo e que, havendo uma 
lacuna, deve ocorrer a atuação do Judiciário, que, por sua vez, 
deve contas à sociedade. 

Para o presidente do TJ-RJ, desembargador Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, o tema do seminário é de relevante inte-
resse social. Para o diretor-geral da Emerj, Caetano Ernesto da 
Fonseca, independentemente da equipe pela qual torcemos, a 
paz no futebol é importante. “Precisamos progredir em termos 
de respeito e educação”, acredita, defendendo uma mudança 
de comportamento para possibilitar a ida de famílias aos está-
dios sem nenhum tipo de confronto.

Com interesse em oferecer o 
melhor para os associados, a  
Amaerj possui uma parceria 

com os charmosos e requintados hotéis 
Le Canton. Localizados em Teresópolis, 
na Região Serrana, os Hotéis Village 
e Fazenda Suíça têm ampla estrutura 
de lazer para adultos e crianças, com 
aconchegantes estadias inspiradas na 
arquitetura dos campos suíços. Através 
da parceria, os associados têm 15% de 
desconto para reservas em qualquer pe-
ríodo, de acordo com a disponibilidade 
do local. O desconto será válido apenas 
para reservas feitas através da Central 
de Atendimento dos hotéis Le Canton 
(0800 285 4200), e contemplará somen-

Associados têm descontos nos hotéis Le Canton

CONVÊNIOS

TJ-RJ

te reservas particulares, considerando 
um apartamento da família do associa-
do. Sendo assim, caso haja uma segunda 
solicitação de hospedagem no local, esta 

não terá desconto, mesmo que ocupada 
por familiares. Os Hotéis Le Canton 
estão localizados na Rua Antônio Silva, 
300, Vargem Grande, Teresópolis.
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Apoio
Instituto

FLUXO FINANCEIRO 

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2015

Demonstrativo da AMAERJ Abril Maio Junho

Saldo Abertura ( C/C + Aplicações ) 655.823,95 659.926,48 777.257,75

Receitas da AMAERJ
Mensalidades de Associados / Dependentes 278.210,80 277.413,50 277.005,40
Taxa Administrativa Golden Cross 32.495,73 16.754,99 12.453,39
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos 12.109,95 11.814,15 11.300,89
Subvenções Diversas 1.654,47 140.000,00 580,00
Reserva Colônia / Campestre 22.975,63 26.319,69 25.621,52
Receitas Financeiras / Rendimentos 126,49 109,44 190,40
Recebimento do Seguro de Vida 99.223,28 98.457,48 104.327,82
Recebimento de Empréstimos dos Associados 51.590,87 45.169,46 45.169,46
Receb. Do Plano 3G VIVO 4.638,20 4.638,20 4.638,20
Venda de Patrimônio - - -
Conta de terceiros 6.517,45 6.498,50 6.479,55
Total de Receitas 509.542,87 627.175,41 487.766,63

Despesas da AMAERJ
Salários 73.241,80 86.219,42 73.344,58
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp) 35.400,45 37.249,19 40.728,37
Encargos (inss, fgts, pis ) 42.804,86 36.931,27 42.760,80
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio) 16.637,37 38.587,04 23.800,04
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ 32.823,25 30.078,25 14.983,84
Eventos / Encontros / Confraternizações 31.107,57 10.746,78 8.435,95
Boletins, Jornais, Revista e Correios 12.275,15 5.854,05 13.260,91
Material de Escritório / Uso e Consumo 9.442,62 3.357,29 3.960,17
Manutenção e Conservação Bens - - -
Despesas Bancárias 844,22 633,53 708,58
Despesas com Regionais e Subseções 64.323,92 75.487,99 37.362,00
Despesas Extraordinárias 13.162,56 14.690,00 15.640,82
Investimentos / Imobilizações - - -
Impostos Diversos 578,94 1.808,22 342,54
Plano 3G VIVO 9.585,35 9.624,39 9.799,79
Repasse Seguro de Vida Magistrados 100.009,24 100.682,23 100.831,59
Repasse dos Empréstimos dos Associados 56.930,99 51.640,99 45.215,40
Repasse para conta de terceiros 6.272,05 6.253,50 26.922,82
Total de Despesas 505.440,34 509.844,14 458.098,20

Saldo Final ( C/C + Aplicações ) 659.926,48 777.257,75 806.926,18
Valores em Depósito para Repasse a terceiros 383.554,06 360.810,64 360.940,47
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ 276.372,42 416.447,11 445.985,71

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura ( Aplicações ) 899.035,32 913.620,85 928.413,55
Mensalidades "FAIM" 6.272,05 6.253,50 5.922,82
Despesas / Consultoria - - -
Receitas Financeiras / Rendimentos 8.313,48 8.539,20 8.395,42

Saldo Final ( Aplicações ) 913.620,85 928.413,55 942.731,79

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura ( C/C ) 3.493,34 3.539,47 3.605,73
Mensalidades Desportos 779,55 779,55 779,55
Despesas 650,89 650,89 650,89
Despesa Bancária 82,53 62,40 62,40

Saldo Final ( C/C ) 3.539,47 3.605,73 3.671,99

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura ( C/C ) 576,78 576,78 576,78
Doações Recebidas - - 300,00
Doações Realizadas - - -
Transferência entre c/c - - 21.000,00

Saldo Final ( C/C ) 576,78 576,78 21.876,78

Demonstrativo da AMAERJ - Projeto Sonhar

Saldo Abertura ( C/C ) 2.702,67 2.842,77 2.982,87
Doações Recebidas 170,00 170,00 170,00
Doações Realizadas / Despesas 29,90 29,90 29,90

Saldo Final ( C/C ) 2.842,77 2.982,87 3.122,97


