
Os ministros Ricardo Lewandowski, presidente do STF, José Eduardo Cardozo, 
da Justiça, e Pepe Vargas, de Direitos Humanos, confirmaram presença na 
cerimônia de encerramento da 4ª edição do Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos 
Humanos, em 16 de novembro, no Theatro Municipal. 

Em clima de Festa Junina, a Amaerj pro-
moveu os Arraiás das Sedes Campestre e 
Praiana e a Festa dos Aniversariantes do  
Trimestre. Na festividade, os desembarga-
dores Roberto de Abreu e Silva e Ademir 
Paulo Pimentel foram homenageados com 
a entrega da Medalha Amaerj. 

Mais de 20 desembargadores voltaram 
a atuar no Judiciário como mediadores, 
dando apoio às Câmaras de Consumo. 
O ex-presidente do TJ-RJ Marcus Faver 
destacou a vontade de servir dos magis-
trados-alunos e os classificou como um 
“seleto grupo de amantes do Direito e 
da Justiça”. 

A Amaerj, as Associações dos Magistrados da Justiça do Trabalho, dos Juízes Federais 
e do Ministério Público assinaram um pacto, em julho, por uma atuação conjunta em 
assuntos do interesse das entidades para valorização das carreiras da Magistratura e do 
MP. Denominado de Frentas-Rio, o grupo de associações deliberou sobre a paridade 
aos aposentados, o ATS, a revisão anual dos subsídios e as eleições diretas. 
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Magistrados aposentados do 
TJ-RJ se formam em mediação
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Autoridades participarão do Prêmio Patrícia Acioli

Frentas-Rio: Pacto pela valorização da classe

Presidentes das entidades de Magistrados e do Ministério Público do Rio firmaram pacto associativo 

Representantes da Amaerj e da AMB entregaram camisa do Prêmio para o ministro Pepe Vargas, em Brasília

Os presidentes da Amaerj e da AMB 
reuniram-se com o desembargador 
Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, 
presidente do TJ-RJ, para reforçar o 
pleito por Eleições Diretas no Judici-
ário Fluminense. O magistrado reafir-
mou ser a favor das Diretas, através da 
PEC 187/2012. No encontro, realiza-
do no Rio, também foi abordado o mo-
vimento da classe pelo Adicional por 
Tempo de Serviço. 

Presidentes abordam ATS e 
Eleições Diretas em encontro

Pág. 9

TJ-RJ 

Homenagens e 
confraternizações

EVENTOS 

TJ-RJ 
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EXPEDIENTE

Presidente do Tribunal de Justiça do Rio participa do Juristur

Estudantes estiveram com desembargador Luiz Fernando no Órgão Especial do TJ-RJ. Os alunos de Barra Mansa também conversaram com o juiz Joel Pereira

Estudantes de Barra Mansa puderam conhecer o Judiciário por dentro

prazer de lecionar a matéria de Direito 
Civil no Centro Universitário de Barra 
Mansa”, afirmou o magistrado, no Ór-
gão Especial.

Os estudantes também acompanha-
ram uma palestra sobre organização 
judiciária com o juiz Joel Pereira dos 
Santos, coordenador do Juristur. Em se-
guida, os alunos conheceram as depen-
dências do Museu da Justiça, como o an-
tigo gabinete Presidencial, a Biblioteca 
do Museu, o salão dos espelhos, o antigo 
Plenário e o I Tribunal do Júri. Depois, 
a turma conheceu o funcionamento do 
Tribunal Pleno.

Os estudantes foram acompanhados 
pela professora Gabriela Quinhones, 
pela secretária do Juristur Priscilla Man-
tuano e pela estagiária Daniele Costa, 
da Universidade Veiga de Almeida.

O Juristur tem como objetivo, de for-
ma lúdica e divertida, contribuir para 
a formação profissional dos estudantes 
de Direito, assim como criar canais de 
comunicação com as escolas e a socieda-
de em geral, aproximando-os do Poder  
Judiciário.

JURISTUR 
A

m
aerj

O “Juristur - Conhecendo o 
Judiciário” recebeu em 6 
de julho, 36 estudantes de 

Direito do Centro Universitário de 
Barra Mansa. O presidente do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), 
desembargador Luiz Fernando Ribeiro 
de Carvalho, participou do programa 
da Amaerj e conversou com os alunos. 

“Quando fui presidente da Amaerj, 
em 1996, criei o Conhecendo o Judici-

ário, também conhecido como Juristur. 
Ao longo de todos esses anos, venho 
acompanhando o desenvolvimento das 
atividades e constato o seu crescimen-
to. É importante aliar a teoria que os 
alunos recebem em sala de aula com as 
informações adquiridas sobre o funcio-
namento da Justiça na sua prática. E 
fico muito feliz em recebê-los porque, 
ao tempo em que fui Defensor Públi-
co na Comarca de Barra Mansa, tive o 
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TJ-RJ

Presidente Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, serventuária Cláudia Maria Monteiro, corregedora Maria 
Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo e juiz Luiz Márcio Pereira

Luis H
enrique Vicent

Luis H
enrique Vicent

“Orienta-se o voto pelo recebimen-
to integral da denúncia, diante da 
presença irrefutável de conjunto 

probatório mínimo quanto a todos os 
fatos imputados e quanto a todos os de-
nunciados”. Esta é a última frase do voto 
da relatora, a desembargadora Gizelda 
Leitão Teixeira, sobre a representação 
do Ministério Público contra o ex-pre-
feito de Mangaratiba, Evandro Bertino 
Jorge, e de outros 43 acusados. O gesto 
marcou o último capítulo da existência 
de um dos mais tradicionais órgãos dos 
Tribunais de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro: a Seção Criminal – um colegia-
do formado pelos mais antigos desem-
bargadores das câmaras criminais e pelo 
2º vice-presidente do TJ.

Foram inauguradas, no dia 1º de 
julho, as novas instalações das se-
cretarias das 23ª, 24ª, 25ª, 26ª e 27ª 

Câmaras Cíveis com competência espe-
cializada em Direito do Consumidor. A 
partir de agora, as cinco unidades estão 
localizadas no terceiro andar da Lâmina 
IV do Complexo Judiciário. Anterior-

Sessão Criminal sai de cena e abre espaço para os novos grupos das Câmaras 

Inauguradas as novas dependências das Câmaras do Consumidor

Desembargadores do TJ-RJ realizaram a última sessão do tradicional colegiado 

Cinco unidades estão localizadas no terceiro andar da Lâmina IV

Esse seleto grupo de 17 magistrados 
se reunia uma vez por mês para apre-
ciar ações contra políticos dos pode-
res executivo e legislativo municipais 
(prefeitos e vereadores), que têm foro 
privilegiado.

Em 15 de julho, o grupo encerrou 
seus trabalhos porque a partir de agora 
vão funcionar quatro grupos integra-
dos por desembargadores das câmaras 
criminais. Instituída no Código de Or-
ganização e Divisão Judiciárias do Es-
tado do Rio de Janeiro através da Lei nº 
272/1979, a Seção Criminal era com-
posta pelos dois mais antigos desem-
bargadores de cada uma das oito câma-
ras criminais e pela 2ª vice-presidente 
do TJ-RJ. 

mente, funcionavam no primeiro piso, 
mas dividindo o mesmo espaço.

Na visita às dependências das câmaras 
do consumidor, o presidente do TJ-RJ, 
desembargador Luiz Fernando Ribeiro 
de Carvalho, acompanhado da correge-
dora-geral da Justiça, desembargadora 
Maria Augusta Vaz Monteiro de Figuei-

Em junho, a sessão do Pleno do Tribu-
nal decidiu por sua extinção, aprovando 
a criação de grupos formados pelas câ-
maras criminais para absorver as ações 
destinadas à Seção Criminal. Agora 
as denúncias de crimes supostamente 
praticados por autoridades com direito 
a foro privilegiado terão o julgamento 
dividido por quatro grupos, com dez 
magistrados cada um.

Ao final da última sessão, a presiden-
te da Seção Criminal, desembargadora 
Nilza Bitar, fez questão de agradecer a 
cada um dos desembargadores presen-
tes, destacando a importância do tra-
balho que irão desempenhar nos novos 
grupos das câmaras criminais.

redo, fez questão de cumprimentar os 
funcionários.

“Essas instalações representam uma 
conquista de todos. As câmaras do 
consumidor precisavam de um espaço 
próprio para fazer o seu trabalho em 
igualdade de condições com as câmaras 
cíveis e criminais. Quando não tinham 
esse espaço próprio, os magistrados e 
servidores já vestiam a camisa, traba-
lhando e produzindo. A partir de agora, 
eles poderão dar um atendimento ainda 
melhor para os anseios e as necessidades 
da população”, disse o presidente do TJ.

A presidente da Comissão Judiciária 
de Articulação dos Juizados Especiais 
(Cojes), desembargadora Ana Maria Pe-
reira de Oliveira, elogiou a iniciativa de 
readequação do espaço para a instalação 
das câmaras do consumidor. “Foi uma 
conquista para os servidores”, concluiu 
a magistrada.

Estiveram presentes no evento os de-
sembargadores e juízes que compõem as 
cinco Câmaras Cíveis com competência 
especializada em Direito do Consumi-
dor, diretores e servidores do TJ-RJ.

Luis H
enrique Vicent
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Sem pagar nada, mais de 300 casais foram, em 11 de julho, 
ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para converter a 
união estável em casamento, na segunda edição do Proje-

to Dia Sim. Para realizar esse mutirão, servidores do Judiciário 
e 16 magistrados começaram a oficializar as uniões às 8h, em 
cerimônias separadas que duravam cerca de 20 minutos. 

“Cada juiz atende ao casal individualmente, ouve o casal, 
ouve as testemunhas. É como se fosse único, com todo o ceri-
monial”, disse a juíza Raquel de Oliveira, que coordena o pro-
jeto de casamentos comunitários do Tribunal de Justiça. 

Raquel argumenta que a certidão de casamento dá aos casais mais 
segurança do que a união estável, em que a comprovação da relação 
pode ser exigida com a apresentação de testemunhas e outros do-
cumentos. “Além disso, a gente percebe uma mudança psicológica 
para o casal. Eles sentem mais sólidos os seus laços familiares.” 

Para participar, os casais não podiam ter renda líquida maior 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro re-
alizou 49 conversões de união estável em casamento 
no Fórum de Magé, pelo projeto Casamento Comu-

nitário, em 9 de julho. Para a juíza titular da Vara de Família, 
Infância, Juventude e Idoso de Magé, Renata de Lima Macha-
do Rocha, o Casamento Comunitário objetiva aproximar o 
Judiciário fluminense da sociedade.

“A atividade destina-se a, juntamente com outras iniciativas 
do Tribunal de Justiça, como a realização de Justiça Itineran-
te no município, aproximar o Poder Judiciário da sociedade, 
atendendo-a em suas principais necessidades, e, assim, permi-
tir o pleno exercício da cidadania. Além disso, o Casamento 
Comunitário permite trazer para o ambiente do Fórum, que 
é um local em que geralmente se comparece para solução de 
litígios e pendengas, um momento de alegria e descontração 
pela celebração do amor que une os casais contemplados”, afir-
mou a juíza.

Para alguns casais, o projeto Casamento Comunitário per-
mitiu a realização de um sonho de mais de 20 anos. Foi o caso 
de Silene Sthoffel Soares e José Marques Rodrigues que, apesar 

que R$ 2,5 mil e deveriam se inscrever previamente, para ter os 
documentos analisados e preparados para o dia da cerimônia, 
em horário marcado. Mesmo sabendo a hora em que seria rea-
lizada sua cerimônia, muitos casais chegaram cedo e houve fila 
na entrada do tribunal. 

Foi o caso do porteiro Marcelo Lopes, de 30 anos, e da dona 
de casa Elida Lopes, de 34. Os dois saíram de Vila Kennedy, na 
Zona Oeste, às 6h30, e terminaram de assinar os papéis pouco 
antes de 12h. Depois de idas e vindas, foi a segunda vez que o 
casal oficializou a relação. 

“A gente começou a namorar e a família não concordava. O 
começo já foi complicado. Aí, o nosso filho nasceu e foi uma 
correria. Ficamos quatro anos separando e voltando”, contou 
Marcelo. Os dois chegaram a se divorciar, mas, após o nasci-
mento do segundo filho, decidiram se unir mais uma vez.
(Com informações do Jornal O Fluminense)

do desejo de se unirem oficialmente, nunca tiveram a oportu-
nidade de concretizá-lo.

“Estamos juntos há 20 anos e sempre sonhamos em casar ofi-
cialmente, mas nunca tínhamos condições. Temos duas filhas 
e só agora conseguimos realizar esse sonho, graças ao projeto 
Casamento Comunitário”, revelou Silene.

TJ-RJ

Mutirão do Tribunal realiza sonho de 300 casais

Tribunal realiza conversões de união estável em casamento em Magé

Dia do sim converte uniões estáveis em casamento

Casamento Comunitário visa aproximar o Judiciário fluminense da sociedade

Juíza Renata Rocha realiza casamento de 49 casais, na Baixada Fluminense

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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somente na área jurídica, com realização 
de 187 audiências, e prolação de igual nú-
mero de sentenças de conversão de união 
estável em casamento, entre outros pro-
cessos também sentenciados.

Carvalho, Rosana Albuquerque França, 
Vitor Moreira Lima e Leandro Loyola de 
Abreu. O evento ocorreu na Escola Muni-
cipal Neuza da Silva Salles, entre 9h e 17h. 
Do total de atendimentos, 320 foram 

Uma Ação Social, promovida 
pelo TJ-RJ em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Itabo-

raí, realizou 6.671 atendimentos em 11 de 
julho. No evento, atuaram os juízes Almir 

Ação Social realiza mais de 6 mil atendimentos em Itaboraí

CURTAS
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O projeto da Justiça Itinerante Especializada em Perí-
cias Médicas, criado pelo TJ-RJ, foi apresentado a 
consultores do XII Prêmio Innovare 2015, em 15 de 

julho. A iniciativa, atualmente desenvolvida no município de 
São Gonçalo, na Região Metropolitana, é uma das sete práti-
cas inscritas na premiação. No total, concorrem duas práticas 
na categoria Tribunal, com os temas Portal Único e Justiça Iti-
nerante, e cinco na categoria Juiz.

A equipe do TJ-RJ que atua no Justiça Itinerante Especializa-
da em Perícias Médicas iniciou a apresentação explicando, por 
meio de slides, o que é, como funciona e qual o objetivo do pro-
jeto. A iniciativa aproxima a Justiça da população, levando as 
perícias médicas de forma gratuita até pessoas com dificuldades 
financeiras e de locomoção. O município de São Gonçalo foi 
escolhido por ter mais de um milhão de habitantes e apresentar 
a maior demanda em relação a processos de interdição ajuizados 
por familiares de pessoas que necessitam de cuidados especiais.

O Justiça Itinerante Especializada em Perícias Médicas foi 
criado após um grupo de juízes identificar que havia uma 
grande carência de peritos e, por consequência, a estagnação 
de processos, sem previsão de solução. 

A consultora do Prêmio Innovare, Carla Feijó, explica como 
funciona seu trabalho. “A partir da apresentação dos projetos, 
a gente faz um relatório para orientar a comissão julgadora 
no momento da avaliação das práticas”, disse. O objetivo do 
Prêmio Innovare é difundir práticas inovadoras realizadas 
por magistrados, integrantes do Ministério Público estadual 
e federal, defensores públicos e advogados de todo o País que 
contribuem com a modernização da Justiça. 

Tribunal apresenta prática a consultores do Innovare 2015
Justiça Itinerante Especializada em Perícias Médicas concorre ao Prêmio

Encontro foi realizado no aniversário de 25 anos do ECA

TJ-RJ

Adriana Ramos de Mello, Ana Maria de Oliveira, Luiz Fernando de Carvalho, Raquel 
Chrispino e Sérgio Luiz de Souza

Equipe da DGJUR apresenta projeto à consultora do Prêmio Innovare

B
runno D

antas

Luis H
enrique Vicent

O presidente do TJ-RJ, desembargador Luiz Fernan-
do Ribeiro de Carvalho, abriu em 13 de julho a pri-
meira reunião de trabalho da Coordenadoria Judi-

ciária de Articulação das Varas da Infância e Juventude e Ido-
so (Cevij), sob a coordenação da juíza Raquel Santos Pereira 
Chrispino, com os juízes das Varas da Infância e Juventude. 

Durante o encontro, o presidente Luiz Fernando lembrou 
que era um dia muito importante pela comemoração dos 25 
anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “É 
um dia muito significativo para a maioria dos senhores, o dia 
do aniversário de uma legislação avançada, modelar para o 
resto do mundo, mas que ainda não está operacionalizada 
porque há resistências fortíssimas para que essa legislação 
não operacionalizada seja apontada como culpada de um 
estado de coisas e de violência que nós vivemos”, ressaltou o 
desembargador.

A juíza Raquel Chrispino contou que o objetivo da reunião 
“é apresentar uma proposta de trabalho”. Ela destacou três 
eixos de atuação da Cevij: como facilitadora entre o juiz e 
o Tribunal de Justiça, na construção de políticas públicas 
judiciárias na área da infância, juventude e idoso, e na 
articulação com a rede. 

“Nosso desafio é tentar fazer um meio de comunicação para 
que vocês se sintam amparados”, completou a magistrada, 
acrescentando que pretende organizar grupos de trabalho 
divididos entre cinco temas – protetivo, socioeducativo, 

projetos, Cadastro Nacional de Adoção e Comunicação 
interna e externa.

Também participaram do encontro a desembargadora 
Ana Maria Pereira de Oliveira, presidente da Comissão 
Estadual Judiciária de Adoção Internacional; a juíza auxiliar 
da Presidência Adriana Ramos de Mello; o juiz auxiliar da 
Corregedoria Geral da Justiça Aroldo Gonçalves Pereira 
Junior; e o juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, membro da 
Cevij.

Cevij apresenta proposta de trabalho aos juízes
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O desembargador Marcus Qua-
resma Ferraz recebeu, em 9 
de julho, uma homenagem 

do TJ-RJ pela sua atuação durante os 
anos na carreira. O magistrado, que se 
aposentou compulsoriamente, ganhou 
a Medalha de Honra da Magistratura 
Fluminense.

A cerimônia foi realizada na 8ª Câ-
mara Criminal do Tribunal, onde o 
desembargador exerceu suas funções 
por nove anos. A desembargadora Sue-
ly Lopes Magalhães, que presidiu a so-
lenidade, usou palavras do dramaturgo 
alemão Berthold Brecht para carac-
terizar Quaresma como “um homem 
imprescindível”, por sua luta constante 
pelos ideais. “Nós jamais vamos esque-
cê-lo”, disse.

A desembargadora Denise Ni-
coll Simões foi empossada no 
cargo durante sessão do Órgão 

Especial do TJ-RJ, em 20 de julho. A 
magistrada foi promovida pelo critério 
de merecimento e ocupa vaga decorren-
te da aposentadoria do desembargador 
Marcus Quaresma Ferraz.

Os desembargadores Henrique 
Carlos de Andrade Figueira e Suely 
Lopes Magalhães conduziram a nova 
desembargadora ao Plenário para 
prestar o compromisso e, em segui-
da, ouvir a leitura do termo de posse. 
Diante de uma plateia que lotou o Ór-
gão Especial (OE), a desembargadora 
apresentou um resumo de sua trajetó-
ria profissional, desde a época em que 
iniciou como estagiária e, em seguida, 
como advogada no escritório de ad-
vocacia do seu pai, Alcir Simões. “Foi 
dele que, certamente, adquiri o gosto 
pelo direito. Exemplo de profissional, 
competente e ético, com quem adquiri 
a base jurídica que alicerça minha car-
reira”, destacou.

Desembargador Marcus Quaresma é homenageado no TJ-RJ

Tribunal empossa nova desembargadora

Magistrado recebeu a Medalha de Honra da Magistratura Fluminense

Denise Nicoll foi promovida por merecimento

TJ-RJ

Luiz Fernando de Carvalho, Marcus Quaresma e 
Tânia Quaresma

Desembargadora Denise Nicoll Simões é empossada no Órgão Especial

esposa sobre o fim do seu ciclo de ati-
vidades no Poder Judiciário. O desem-
bargador também falou que o momento 
e as homenagens serão inesquecíveis. “É 
como se eu tivesse acabado de ler um 
livro muito bom, e tentasse agora ficar 
gravando as melhores passagens, para 
nunca mais esquecer e perder na memó-
ria. Foi como me senti hoje”, disse.

dor Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, 
enalteceu as qualidades da desembar-
gadora, citando outro filósofo. “Michel 
Foucault disse que a nossa trajetória é 
uma identidade. Quem lê o currículo da 
desembargadora Denise Nicoll Simões 
percebe essa identidade. O seu perfil está 
delineado na sua trajetória marcada pelo 
traço de dedicação e devotamento à cau-
sa da Justiça, aliado ao traço da alegria  
e da amabilidade que a acompanha em 
toda a sua carreira”, disse.

Já o presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Luiz Fernando Ribeiro 
de Carvalho, falou de maneira informal 
sobre a amizade com o desembargador 
Marcus. Ele relembrou momentos da 
convivência dos dois e contou passagens 
engraçadas, destacando o bom humor 
e a leveza nas ações do colega. “O Qua-
resma é aquele que traz e que conta his-
tórias e que eu nunca vi de mau humor. 
Mesmo assim, ele age com seriedade e 
respeito”, falou o presidente.

O presidente cedeu a entrega da Me-
dalha de Honra à mulher do desembar-
gador homenageado, Tânia Quaresma, 
com quem Marcus é casado há 45 anos. 
Quaresma agradeceu a presença de to-
dos e fez um discurso emocionado, no 
qual leu uma mensagem enviada pela 

Encerrando seu discurso, a desembar-
gadora citou o filósofo grego Sócrates 
para definir os caminhos da sua traje-
tória. “Pretendo seguir as lições de Só-
crates, de ouvir atentamente, considerar 
sobriamente e decidir imparcialmente, 
a fim de trilhar o caminho do equilíbrio 
entre a efetivação dos princípios consti-
tucionais fundamentais que refletem a 
vontade da sociedade atual e a avaliação 
cuidadosa de cada caso”, afirmou.

O presidente do TJ-RJ, desembarga-
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Luiz Octavio Galotti recebeu uma placa pela relevância de sua trajetória 

TJ-RJ

O ex-presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Luiz Octavio Galotti, 

foi homenageado pelo TJ-RJ, em 6 de 
julho, na abertura da sessão do Órgão 
Especial. Ele recebeu uma placa pela re-
levância de sua trajetória no Judiciário 
nacional. A entrega foi feita pelo desem-
bargador aposentado Thiago Ribas Fi-
lho e pela juíza Rosa Maria Cirigliano 
Maneschy, a convite do presidente do 
Tribunal, desembargador Luiz Fernan-
do Ribeiro de Carvalho.

A mesa de honra da cerimônia foi 
composta pelo governador do Estado do 
Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão; 
pelo senador e vice-governador do Rio, 
Francisco Dornelles; pelo presidente do 
TRE-RJ, desembargador Edson Aguiar 
de Vasconcelos; pelo subprocurador-

geral de Justiça e Direitos Humanos e 
Terceiro Setor, Ertulei Laureano Matos, 
que representou o procurador-geral de 
Justiça do Rio de Janeiro, Marfan Mar-
tins Vieira, e pelo senador Bernardo Ca-
bral, além do homenageado, o ministro 
Luiz Octavio Galotti.

O governador foi o primeiro a falar 
após a leitura do currículo de Galotti, 
de 84 anos. Pezão exaltou a figura do 
ministro, referindo-se a ele como “uma 
das pessoas mais brilhantes do país”. Já 
o presidente do TJ-RJ, desembargador 
Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, 
explicou que a ideia da homenagem 
surgiu quando o ministro disse que 
queria fazer uma visita ao Tribunal. 
“Sua aposentadoria foi há 15 anos, mas 
a sua pessoa ainda inspira homenagens 
por conta da sua cultura, inteligência, 

Tribunal faz homenagem ao ex-presidente do STF

Luiz Fernando de Carvalho, Thiago Ribas Filho, Luiz Octavio Galotti e Rosa Maneschy durante homenagem no Órgão Especial do Tribunal de Justiça

integridade, lisura e todos os anos de 
vida e trabalho que dedicou ao Judici-
ário”, elogiou.

Em seguida, o ministro Luiz Octavio 
Galotti tomou a palavra e agradeceu a 
homenagem, emocionado. “Me vejo 
aqui cercado pela nata da magistratura 
brasileira. Ao presidente Luiz Fernando 
e a todos presentes agradeço o calor, o 
carinho, o conforto e o reconforto no 
ocaso de uma velha jornada, dedicada 
ao Direito e à Justiça”, disse.

Luiz Octavio Pires e Albuquerque 
Gallotti nasceu em 27 de outubro de 
1930, no Rio de Janeiro. Na condição 
de presidente do STF, assumiu interina-
mente, por dois períodos, a Presidência 
da República, de 13 a 15 de junho e 4 a 
6 de agosto de 1994, em substituição ao 
presidente Itamar Franco.

Luis H
enrique Vicent

TJ-RJ, desembargador Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, no evento pro-
movido pelo Instituto Internacional 
Acadêmico de Mediação (IIAMA), 
em parceria com o TJ-RJ e o Jornal da 
Justiça.

bre os temas “A judicialização da saúde” 
e “A mediação como resolução de con-
flitos”, realizado no Tribunal do Júri do 
Fórum de Barra do Piraí.

O desembargador Marcelo Buhatem 
esteve representando o presidente do 

Os desembargadores Guaraci 
Vianna, do TJ-RJ, o ministro 
do Supremo Tribunal Federal 

Teori Zavascki e o advogado Leandro 
Zandonaddi participaram, em 3 de ju-
lho, do Fórum Regional Itinerante so-

Desembargadores do TJ-RJ participam de Fórum Regional Itinerante 

CURTAS
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Associações do Rio firmam pacto por valorização das carreiras 
Frentas-Rio é composta por Amaerj, Amperj, Amatra-1 e Ajuferjes

AÇÃO AMAERJ

A Associação dos Magistrados 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Amaerj), a Associação do 

Ministério Público do Estado do Rio 
de Janeiro (Amperj), a Associação dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho da 
1ª Região (Amatra-1) e a Associação 
dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo (Ajuferjes) firmaram um 
pacto, em 3 de julho, por uma atuação 
conjunta em assuntos do interesse das 
entidades para valorização das carreiras 
da Magistratura e do Ministério Público.

Na primeira reunião, a Frentas-Rio de-
liberou sobre a paridade aos aposentados, 
o ATS, a revisão anual dos subsídios e as 
eleições diretas. O pacto tem o apoio da 
Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Co-
namp), da Associação Nacional dos Ma-
gistrados da Justiça do Trabalho (Anama-
tra), da Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe) e da Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT).

DElibERAçõEs DA FREntAs-Rio

1. Paridade aos aposentados:
Priorizar a observância do direito constitucional dos aposentados à paridade 

remuneratória com os membros em atividade.

2. Extinção da contribuição previdenciária dos aposentados:
Lutar pela aprovação da PEC 555/06, que prevê a extinção da contribuição 

previdenciária dos aposentados, que aguarda votação pelo Plenário da Câmara.

3. Adicional por tempo de serviço:
Atuar firmemente para a aprovação da PEC 63/13, que prevê a criação de parcela 

remuneratória de valorização do tempo de serviço.

4. Revisão anual integral dos subsídios:
Buscar mecanismos de recomposição automática e realizar permanente trabalho 

de acompanhamento legislativo e em outras esferas de poder, com a finalidade de 
manter o poder aquisitivo e a recuperação das perdas inflacionárias dos subsídios.

5. Eleições Diretas:
Pugnar pela realização de eleições diretas para os cargos de direção nos Tribunais 

e na Administração Superior do Ministério Público, como forma de consolidar os 
princípios democráticos expressos na Constituição Federal.

A diretora de Direitos Humanos 
da Amaerj, juíza Denise Ap-
polinária, esteve em Brasília, 

no dia 28 de julho, com os juízes João 
Ricardo Costa, presidente da AMB, 
e Ricardo Barreto, vice-presidente de 
Direitos Humanos da AMB, para con-
vidar ministros e parlamentares a par-
ticiparem da 4ª edição do Prêmio Juíza 
Patrícia Acioli. Os ministros Ricardo 
Lewandowski, presidente do STF, José 
Eduardo Cardozo, da Justiça, e Pepe 
Vargas, de Direitos Humanos, confir-
maram presença na cerimônia de pre-
miação, em 16 de novembro, no Thea-
tro Municipal do Rio de Janeiro.

“É um evento muito representativo 
para a magistratura nacional. Esse prê-
mio serviu para potencializar o estímulo 
às práticas voltadas à defesa dos Direitos 
Humanos. Ele hoje é referência não só 

Ministros confirmam presença no 4º Prêmio Juíza Patrícia Acioli 
Autoridades participarão da cerimônia de encerramento, no Theatro Municipal

Comitiva participou de encontro no gabinete do  
ministro de Direitos Humanos da Presidência

Presidente do Supremo Tribunal Federal estará na 
cerimônia de premiação, em 16 de novembro

torno dos direitos humanos. É impor-
tante que os juízes participem”, afirmou.

O vice-presidente de Direitos Huma-
nos da AMB, Ricardo Barreto, também 
destacou a importância do prêmio. “Em 
tempos de pensamentos reacionários e 
direitos ameaçados, defender direitos 
humanos é lutar por uma bandeira rele-
vante”, destacou.

para a magistratura, mas também para 
a sociedade brasileira”, disse João Ricar-
do, durante o encontro com o ministro 
Pepe Vargas.

A juíza Denise Appolinária diz que o 
objetivo é manter vivos a memória e o 
trabalho da juíza que teve a voz silencia-
da pelo crime organizado. “Além disso, 
queremos fomentar as boas práticas em 
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Presidentes da Amaerj, da AMB e do TJ-RJ reúnem-se no Rio
Eleições Diretas no Judiciário e ATS foram temas centrais do encontro

AÇÃO AMAERJ

Com o intuito de reforçar o pleito por Eleições Diretas 
no Judiciário Fluminense, os presidentes da Amaerj 
e da AMB, Rossidélio Lopes e João Ricardo Costa, e 

o vice-presidente da AMB, Paulo Feijó, reuniram-se em 13 de 
julho com o desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Car-
valho, presidente do Tribunal de Justiça do Rio. No encontro, 
realizado no TJ-RJ, também foi abordado todo o movimento 
da classe pela democratização interna dos tribunais e pelo Adi-
cional por Tempo de Serviço.

No encontro, o presidente do TJ-RJ reafirmou ser a favor 
das Eleições Diretas, através da PEC 187/2012. Segundo Luiz 
Fernando, a proposta está sendo analisada pelo Tribunal e será 
agendada, em breve, audiências públicas para debater a matéria.

Em seguida, os presidentes da Amaerj e da AMB participa-
ram da sessão do Órgão Especial. Na ocasião, o presidente do 
TJ-RJ ressaltou a parceria com as associações. “A AMB reali-
za um trabalho em conjunto com o Colégio Permanente de 
Presidentes de Tribunais de Justiça que devo ressaltar, princi-
palmente, em relação a reconquista do ATS, trabalhando in-
clusive pelos nossos aposentados. Se há uma ou outra posição 
divergente, isso é natural do ambiente democrático. Mas o que 
deve ser constatado é que há um trabalho de parceria na gran-
de maioria das questões”, afirmou Luiz Fernando.

João Ricardo agradeceu como foi recebido no Rio. “É muito 
bom compartilhar de algumas lutas com o presidente de um 
grande tribunal, que tem uma história não só vinculada ao 
associativismo mas vinculada também ao melhoramento do 
Poder Judiciário, à democratização e à evolução institucional 
do Poder Judiciário. Essa visita tem o intuito de trazer os plei-
tos associativos e reforçar todas as lutas que temos em comum, 
que têm sido exitosas”.

Audiência Pública
Convidado pela AMB, o presidente do TJ-RJ aceitou parti-

cipar da audiência pública, promovida pela Comissão Especial 
da Câmara dos Deputados, para analisar a Proposta de Emen-
da Constitucional 187/2012, a PEC das Eleições Diretas no 
Judiciário. A Câmara terá 40 sessões para votar a matéria. Ana-
lisada na comissão, a proposta segue para o plenário, onde são 
necessários dois turnos para a aprovação.

Movimento Diretas Já
Três tribunais já aprovaram as Eleições Diretas: Tribunal 

de Justiça de Roraima, Tribunal Regional do Trabalho da 17ª 
Região (ES) e Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 
(TRT 1/RJ). 

Em maio, os juízes do Rio de Janeiro pediram Diretas Já no 
TJ-RJ. A magistratura fluminense unida entregou um requeri-
mento com 581 assinaturas, em 29 de maio, pleiteando a altera-
ção do Regimento Interno do Tribunal para que todos os juízes 
do Estado possam votar para os cargos da Administração do Tri-
bunal. O presidente do TJ recebeu o documento e depois enca-
minhou à Comissão de Regimento Interno. O desembargador 
Gabriel Zefiro, presidente da Comissão de Regimento Interno, 
afirmou que serão realizadas audiências públicas em breve.

Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, João Ricardo Costa, Rossidélio Lopes e Paulo 
Feijó durante a reunião, realizada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Presidente da Amaerj no encontro com membros da Apamagis

Amaerj perguntou aos associados se 
eram a favor da criação de cotas em 
concursos da magistratura. Em enque-
te realizada no site, a maioria afirmou 

que não. 89% dos votantes disseram ser 
contra as cotas, enquanto 11% afirma-
ram ser a favor. A pesquisa contabili-
zou 210 votos.

O presidente da Amaerj, juiz Rossidélio Lopes, visitou em 29 de ju-
lho a Associação Paulista de Magistrados. O magistrado se reuniu 
com o presidente da Apamagis, juiz Jayme Martins de Oliveira 

Neto, no intuito de estreitar laços com a Associação e discutir assuntos de 
interesse da classe. Também estiveram presentes o 2º vice-presidente da 
Apamagis, Oscild de Lima Junior; e a juíza Vanessa Ribeiro Mateus, dire-
tora do Departamento Financeiro da entidade paulista. Na ocasião, o juiz 
Jayme de Oliveira também recebeu a camisa do Prêmio Juíza Patrícia Acioli 
de Direitos Humanos e confirmou presença na cerimônia de premiação.

O CNJ aprovou, em junho, a 
criação de cotas de 20% para 
negros e pardos autodecla-

rados em concursos do Judiciário. A 

Presidente da Amaerj visita Associação Paulista

Enquete: Maioria é contra cotas na magistratura
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Os presidentes da Amaerj, juiz 
Rossidélio Lopes, e do TJ-RJ, 
desembargador Luiz Fernan-

do Ribeiro de Carvalho, reuniram-se em 
7 de julho com o arcebispo do Rio, carde-
al Dom Orani João Tempesta, para dis-
cutir a situação de crianças e adolescentes 
infratores no estado. Durante o encontro 
foram debatidas as dificuldades de exe-
cução das medidas socioeducativas no 
Rio de Janeiro, assim como a superlota-
ção das unidades de internação. 

Também participaram da reunião 
a juíza Raquel Chrispino, responsável 
pela Coordenadoria Judiciária de Arti-
culação das Varas da Infância e Juven-
tude e Idoso (CEVIJ), representantes da 
Pastoral da Criança e do Conselho Es-
tadual dos Direitos da Criança e Ado-
lescente (CEDCA).

O presidente do TJ-RJ propôs que a 
CEVIJ atue em conjunto com a Pasto-
ral da Criança, a Arquidiocese do Rio 
e o CEDCA para modificar o quadro 

Magistrados reúnem-se com cardeal Dom Orani
Encontro versou sobre a dificuldade de execução das medidas socioeducativas no Rio

TJ-RJ

Encontro entre magistrados e representantes da CEDCA foi realizado em junho, no gabinete da Presidência do TJ-RJ

atual. “Ao invés de as instituições di-
zerem que o problema não é delas, de-
vemos dizer que o problema é de todos 
nós”, afirmou o desembargador Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho. 

Segundo informações da presidente 
do CEDCA, Mônica Alckmin, cinco 
adolescentes foram mortos dentro de 
unidades do Departamento Geral de 
Ações Socioeducativas (Degase) nos úl-
timos 14 meses. 

Na reunião, também foi abordado o 
fato de menores infratores residentes 
no interior do estado serem encaminha-
dos para a capital por falta de vagas nas 
unidades de internação, o que dificulta 
a convivência com os familiares. Outro 
problema apontado foi a dificuldade na 
profissionalização dos adolescentes, que 
devido à evasão escolar antes de comple-
tar o Ensino Fundamental, não conse-
guem o primeiro emprego.

Luis H
enrique Vicent

Matéria tem autoria do senador José Serra

preso, que poderá passar do semiaberto 
para o aberto, ter livramento condicio-
nal ou receber indulto. Coordenado 
pelo juiz Eduardo Perez Oberg, titular 
da VEP, o mutirão terá a participação 
ainda de 20 juízes, representantes do 
Ministério Público, Defensoria Pública 
e servidores do TJ. Segundo o juiz Edu-
ardo Oberg, 9.600 detentos compõem a 

população em regime semiaberto. To-
dos terão a situação revista no mutirão, 
que é o primeiro a ser realizado este ano. 
Somam 10 mil, porque existem presos 
com mais de um processo. Durante 
o evento, a Vara de Execuções Penais 
funcionará em regime de plantão, des-
tinado, apenas, ao exame de medidas de 
caráter de urgência.

O Plenário aprovou, em 14 de julho, o substitutivo ao projeto 
de lei do Senado (PLS) 333/2015. A matéria, de autoria do 
senador José Serra (PSDB-SP), cria um regime especial de 

atendimento socioeducativo dentro do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), a ser aplicado a menores que praticarem, mediante vio-
lência ou grave ameaça, conduta prevista na Lei de Crimes Hediondos 
(Lei 8.072/1990). Foram 43 votos a favor e 13 contrários à matéria, que 
agora segue para análise da Câmara dos Deputados.

O TJ-RJ vai fazer a revisão de 
10 mil processos de presos 
que cumprem pena em regi-

me semiaberto nas unidades do sistema 
penitenciário fluminense. A realização 
do mutirão carcerário acontecerá até 31 
de agosto, na Vara de Execuções Penais 
(VEP). O objetivo da revisão, prevista 
em lei, é para a progressão do regime do 

Senado agrava pena para menores infratores

Mutirão do TJ do Rio faz revisão de 10 mil processos de presos
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O presidente do TJ-RJ, desem-
bargador Luiz Fernando Ri-
beiro de Carvalho, e a corre-

gedora-geral da Justiça, desembargado-
ra Maria Augusta Vaz, participaram de 
um encontro com magistrados e servi-
dores das 44 Varas Cíveis instaladas no 

Anexo Cidade Nova, no edifício Presi-
dente Business Center, em 10 de julho. 
O presidente do Tribunal anunciou que 
o prazo de conclusão das obras de reade-
quação da Lâmina Central do Comple-
xo Judiciário poderá ser reduzido de 30 
para 24 meses.

“Estamos nos empenhando para que a 
obra termine em um prazo de 24 meses. 
Para isso, estamos trabalhando com todo 
afinco para atingirmos essa meta e trazer 
de volta as varas cíveis, que, por questão 
de segurança, tiveram que ser transferidas 
em caráter provisório para outro prédio”.

Durante a reunião, a corregedora-geral 
ouviu sugestões de magistrados e servido-
res das 44 Varas Cíveis e aproveitou para 
esclarecer algumas metas da sua gestão. 
Uma das questões debatidas foi sobre a 
deficiência do número de servidores nas 
serventias, e o trabalho que a Corregedo-
ria vem desempenhando para suprir essa 
necessidade, através, por exemplo, dos 
atos de remoção voluntária, bem como 
da nomeação de técnicos e analistas judi-
ciários com e sem especialidade.

Também participaram do encontro 
os juízes auxiliares da Presidência, Luiz 
Marcio Victor Alves Pereira, Adriana 
Ramos de Mello e Luiz Eduardo de Cas-
tro Neves.

Presidente do TJ-RJ e corregedora reúnem-se com magistrados no Anexo Cidade Nova
Desembargadores anunciaram que prazo de conclusão das obras da Lâmina Central poderá ser reduzido

TJ-RJ

Administração participou de encontro com magistrados e servidores das 44 Varas Cíveis
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Anúncio durante a reunião da Comissão Mista de Comunicação Institucional

dos recursos humanos do Tribunal e, com 
isso, maior eficiência e rapidez na prestação 
do serviço. Com a novidade, os servidores 
poderão continuar fisicamente numa vara 
enquanto atuarão virtualmente em outra, 
por meio do processo judicial eletrônico 

e empregando também meios digitais de 
comunicação, como videoconferência e 
“chat”. Com o novo sistema, o servidor 
poderá trabalhar o mais perto possível de 
sua residência, gastando menos tempo no 
trânsito entre a casa e o trabalho.

O Tribunal de Justiça do Rio vai realizar, no período de 30 
de setembro a 2 de outubro, um seminário para debater a 
corrupção e a violência, com a participação de magistra-

dos e representantes de diversos segmentos da sociedade. A inicia-
tiva foi anunciada pelo presidente do TJ-RJ, desembargador Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho, em 3 de julho, durante a realiza-
ção da reunião da Comissão Mista de Comunicação Institucional 
(Comci) do Tribunal. O objetivo do seminário é fazer um debate 
franco sobre questões que causam forte impacto na sociedade. “Es-
tamos organizando a pauta de discussões e queremos a participa-
ção de jornalistas, médicos, juristas e representantes de entidades 
civis, já que a corrupção atinge a todos”, disse o desembargador.

O Conselho da Magistratura do 
TJ-RJ aprovou, por unanimi-
dade, a implantação do regime 

especial de trabalho à distância na primei-
ra instância do Tribunal. Segundo o TJ, a 
medida vai permitir melhor distribuição 

Tribunal de Justiça do Rio aprova trabalho à distância

Presidente do TJ anuncia seminário sobre corrupção e violência
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O presidente do TJ-RJ, desembargador Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, e o presidente do Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos (Nupemec), desembargador César Felipe Cury, 
entregaram, em 8 de julho, os certificados de conclusão do 
“Curso Básico de Formação de Mediador” para a primeira 
turma de magistrados aposentados. Dos 29 inscritos no curso, 
25 são desembargadores que voltam a atuar no Judiciário 
como mediadores, dando apoio às Câmaras de Consumo. 
O objetivo da mediação é reduzir, de forma mais rápida, o 
volume de ações em tramitação na Justiça, através de acordos 
entre as partes, evitando que novos processos sejam ajuizados.

O Nupemec já formou mais de 400 mediadores desde 2011, 
quando foi criado. Segundo o desembargador César Cury, 
há mais duas turmas em andamento nos fóruns regionais. 
O curso tem duração de 180 horas. “É preciso que a gente 
esteja capacitado para atender o volume de demandas que vai 
chegar com a nova legislação da mediação que entra em vigor 
no ano que vem”, afirma Cury, ressaltando que estão sendo 
criados núcleos de mediação não só para atender demandas de 
consumidores, que respondem por quase 40% dos processos, 
mas também nas varas de Família e juizados da Violência 
Doméstica contra a Mulher, por exemplo.

“Pretende-se com a mediação não só uma nova filosofia de 
solução de conflitos, mas também um redirecionamento aos 
advogados para a apresentação das ações. A gente acredita 
firmemente numa redução paulatina no volume de demandas 
do Tribunal de Justiça”, garante o presidente do Nupemec.

O presidente do TJ-RJ disse que a mediação é o caminho 
do futuro porque evita novas ações, desafogando o Judiciário. 
“A nossa Justiça está abarrotada de processos e não pode mais 

TJ-RJ

sobreviver nos modos tradicionais. Ela precisa enveredar por 
novos caminhos e a mediação nos traz essa solução. Vamos 
reservar a jurisdição àquilo que compete só a ela”, enfatizou 
o desembargador Luiz Fernando, que foi firme ao dizer: “A 
mediação não é uma das alternativas. Ela é a alternativa”. 

Um dos formandos do curso de mediação é o desembargador 
Marcus Faver, ex-presidente do TJ-RJ. O magistrado destacou 
o empenho, a dedicação e a vontade de servir dos magistrados-
alunos e os classificou como um “seleto grupo de amantes do 
Direito e da Justiça”. “A mediação caminha para apaziguar os 
ânimos e transformar os que seriam litigantes em pessoas mais 
tolerantes. É uma mudança de comportamento”, define.

Já o desembargador Fernando Cerqueira Chagas, diretor 
do Centro de Estudos de Mediação, destacou a participação 
dos magistrados aposentados na iniciativa da mediação. “A 
experiência e a vivência dos senhores serão fundamentais para 
os grupos de estudos”, disse.

Magistrados aposentados do TJ-RJ se formam em mediação
Objetivo da mediação é reduzir o volume de ações em tramitação na Justiça

Desembargador Cesar Cury participa de debate na Firjan

Desembargador Marcus Faver recebe certificado das mãos do presidente do TJ-RJ

O coordenador do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) 
do TJ-RJ, desembargador Cesar Cury, participou, 

em 17 de julho, do seminário Arbitragem e Mediação na Ad-
ministração Pública, promovido pelo Centro Brasileiro de 
Mediação e Arbitragem (CBMA), no auditório da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O desem-
bargador Ricardo Couto também participou do seminário, 
ministrando a palestra O Direito Público e as Vias Alternati-
vas da Resolução de Disputas. O desembargador Cesar Cury 
compôs a mesa de debates em torno do tema Mediações nas 
Ações Coletivas e de Tutela de Interesses Difusos, ao lado do 
promotor Humberto Dalla de Pinho e do advogado Alexan-
dre Assed. Os moderadores foram Frederico Price (CBMA) e 
a advogada Juliana Rodrigues.

Desembargadores participam de seminário sobre mediação e arbitragem
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O Tribunal de Justiça do Rio vai implantar, até setembro 
deste ano, o projeto piloto de audiência de custódia 
no Judiciário fluminense, garantindo a rápida apre-

sentação do preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante. 
Esta é previsão do desembargador Paulo Baldez, presidente do 
Grupo de Trabalho das Varas Criminais do TJ-RJ, anunciada 
em 24 de julho, durante reunião com representantes do Minis-
tério Público Estadual, da Defensoria Pública do Estado do Rio 
de Janeiro e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ).

“A ideia é que as audiências de custódia sejam realizadas nas 
instalações onde já funciona o plantão judiciário, de 2ª à 6ª fei-
ra, das 11 às 17 horas. Estamos fazendo uma obra de adequa-
ção, preparando duas salas de audiência. O local foi escolhido 
porque lá já existe uma estrutura carcerária, aprovada pela 
Diretoria-Geral de Segurança Institucional (DGSEI). No lo-
cal há instalações para o MP, OAB-RJ e Defensoria Pública. 
A previsão é iniciarmos as audiências de custódia na segunda 
quinzena de setembro, a princípio na capital”, explicou o de-
sembargador Baldez.

O presidente do Grupo de Trabalho ressaltou que o pro-
jeto vai atender apenas aos presos em flagrante, verificando 

TJ-RJ

a necessidade de o acusado ficar preso ou responder em li-
berdade. “A audiência de custódia objetiva, exclusivamen-
te, atender aos presos em flagrante, com sua apresentação 
imediata, talvez num prazo de 24 horas, para que o juiz, o 
promotor e o defensor público ou o advogado, verificar a 
legalidade da prisão e se ele tem condição de ser posto em 
liberdade ou não”, afirmou.

Na avaliação do desembargador, a audiência de custódia po-
derá reduzir o número de presos provisórios, que atualmente 
é de quase 19 dos 43 mil que compreendem o total da popula-
ção carcerária no estado. 

Presidente do tJ defende medida
Na reunião com os juízes das Varas Criminais para tratar do 

projeto piloto de implantação da audiência de custódia no Po-
der Judiciário fluminense, em 27 de julho, o presidente do TJ-
RJ, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, de-
fendeu a medida como forma de evitar a prisão desnecessária. 
“Audiência de Custódia não significa uma iniciativa para abrir 
as portas das cadeias, mas evitar a prisão provisória desneces-
sária de um indivíduo. Preso, ele pode acabar se envolvendo 
com uma facção criminosa e estaremos fabricando mais um 
marginal”, disse o desembargador.

A presidência do TJ-RJ publicará um edital de inscrição para 
os juízes interessados em participar do projeto. Os selecionados 
passarão por um curso de aperfeiçoamento na Emerj. O desem-
bargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho fez questão de 
prestar solidariedade aos juízes criminais pela convivência diária 
com os dramas sociais na realização do seu trabalho.

“A presidência do TJ-RJ não interfere nos atos jurisdicio-
nais. Não nos cabe dizer como os juízes devem decidir. Mas 
devemos reconhecer que o juiz criminal sofre hoje uma gran-
de pressão social, tendo que decidir com o auxílio de matérias 
como a psicologia e a sociologia”, ressalvou o presidente.

Tribunal implantará audiências de custódias a partir de setembro
Segundo desembargador, a medida poderá reduzir o número de presos provisórios

Afirmação da magistrada Isabel Coelho foi feita durante seminário sobre o tema na Emerj

Debate sobre uso e políticas da maconha foi realizado na Escola de Magistratura

Luiz Fernando: “Audiência de Custódia não significa abrir as portas das cadeias”

A presidente do Fórum Permanente de Direito e Saúde 
da Emerj, juíza Isabel Coelho, disse que o Poder Judi-
ciário deve se adequar à realidade brasileira no uso da 

maconha medicinal. A afirmação foi feita durante o segundo 
dia de debates do seminário internacional “Maconha: uso, po-
líticas e interfaces com a saúde e direitos”, realizado em julho.

“Nós, enquanto juízes, recebemos até muitos pedidos so-
bre medicamentos e precisamos ter certeza de que aquilo que 
decidimos é efetivamente correto para as pessoas. Saber das 
evidências científicas comprovadas é muito importante nes-
se aspecto”, disse a magistrada, acrescentando que o Supremo 
Tribunal Federal deve se posicionar sobre o assunto este ano.

A mesa discutiu em torno da regulação da maconha medicinal, 
com exposições sobre os efeitos e consequências do uso da erva 

Judiciário deve se adaptar à realidade do uso da maconha medicinal, afirma juíza

cannabis como medicamento no Brasil e no exterior. O debate 
contou com a participação do neurocientista Sidarta Ribeiro, do 
médico Ricardo Ferreira, do doutor em Biofísica, João Lacerda de 
Menezes e do professor e pesquisador Elisaldo Carlini.
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A Câmara dos Deputados apro-
vou, em 2 de julho, a redução 
da maioridade penal de 18 para 

16 anos em casos de crimes hediondos, 
homicídio doloso e lesão corporal segui-
da de morte. A redução está descrita em 
emenda aglutinativa de PECs, depois 
de o Plenário da Câmara ter rejeitado a 
ideia na sessão do dia anterior.

Foram 323 votos a favor da redução e 
155, contra. Dois deputados se abstive-
ram. A aprovação foi em primeiro tur-
no, e a PEC ainda precisa ser aprovada 
em mais um turno, também com quó-
rum de dois terços dos deputados.

A sessão foi tensa. Deputados acu-
saram o presidente da Casa, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), de ter dado um 
golpe, já que apresentou uma emenda 
aglutinativa à PEC como forma de for-
çar a Câmara a rediscutir uma matéria já 
rejeitada. Outros deputados elogiaram a 

“coragem e determinação” de Eduardo 
Cunha.

O presidente da AMB, João Ricardo 
Costa, lamentou a aprovação. “Esse é 
mais um retrocesso para a democracia 
brasileira. O sentimento de todos os 

Redução da maioridade penal é aprovada na Câmara
AMB critica aprovação em primeiro turno e cita retrocesso
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De acordo com projeto, prazo para desincompatibilização será de dois anos

O plenário do Senado aprovou, 
em 15 de julho, um prazo de 
dois anos de desincompatibi-

lização para magistrados e membros do 
MP que querem concorrer a cargos ele-
tivos. Foram 47 votos favoráveis, 9 con-
trários e uma abstenção. O PLS 476/15, 
que altera a lei de Inelegibilidade (LC 
64/90), foi apresentado pela Comissão 
Temporária da Reforma Política. Ma-
gistrados e membros do MP já são obri-
gados a pedir exoneração do cargo para 
concorrer a cargos eletivos. O projeto, 

que agora segue para a análise da Câma-
ra, acrescenta uma quarentena de dois 
anos após a exoneração.

Para os ocupantes de mandato dentro 
do Poder Judiciário ou de órgãos do MP, 
como presidentes de tribunais ou procu-
radores-gerais, o prazo só será contado 
a partir da data prevista para o término 
do mandato. Segundo o relator da Co-
missão da Reforma Política, senador 
Romero Jucá, a medida tenta coibir o 
“desvirtuamento” das atribuições legais 
dos membros do Judiciário e do MP, já 

que alguns buscam popularidade para 
posterior candidatura a cargos eletivos.

Segundo Jucá, o “perigo” está exata-
mente na atuação midiática e autopro-
mocional desses agentes durante o exer-
cício de uma função ou cargo público, 
em carreiras típicas de Estado, visando 
ao credenciamento à cena político-
eleitoral. O senador informou que o 
projeto é sugestão do senador Fernando 
Collor e foi tratado até com ministros 
do STF. “Serão dois anos para se filiar e 
depois mais um ano para se candidatar.”

Senado aprova quarentena para magistrados em cargos eletivos

operadores do sistema de infância e ju-
ventude hoje é de indignação. Buscar a 
redução da maioridade penal como so-
lução para diminuição da violência juve-
nil, sem o profundo e importante deba-
te, trará intangíveis danos à sociedade”.

Redução obteve 323 votos a favor e 155 contra. Associação dos Magistrados Brasileiros lamentou o resultado

estados e dos municípios. O projeto é 
de autoria do senador José Serra (PS-
DB-SP), segundo quem, só no âmbito 
federal, o aumento da idade economi-
zará, nos próximos 55 anos, entre R$ 
800 milhões e R$ 1,4 bilhão.

da Bengala para os ministros do Su-
premo Tribunal Federal, dos tribunais 
superiores e do Tribunal de Contas da 
União. O texto agora está na Câmara 
dos Deputados. O PLS 274/2015 vale 
para todos os servidores, da União, dos 

O Senado aprovou, no dia 1º de 
julho, o aumento da idade da 
aposentadoria compulsória 

para o serviço público de 70 para 75 
anos. O texto estende para todos os 
funcionários públicos o que fez a PEC 

Senado aprova aposentadoria aos 75 para todos os servidores

CURTAS
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A Câmara dos Deputados anali-
sa uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC), de auto-

ria do deputado Hugo Leal (PROS -
RJ), que propõe a criação de juizados 
de instrução criminal sob a presidência 
de delegados de polícia. Para o presi-
dente da AMB, João Ricardo Costa, 
a função de juiz de instrução deve ser 
feita apenas pelos juízes de carreira, que 
ingressaram na magistratura por meio 
de concurso público. “A proposta reve-
la bem estes tempos estranhos em que a 

racionalidade vira artigo de luxo”, afirma.
De acordo com a proposta, as funções 

atuais de natureza jurídica e policial do 
cargo de delegado de polícia seriam des-
membradas, obrigando seus integrantes 
a optar entre o novo cargo de juiz de ins-
trução e garantias e a permanência no  
órgão policial de origem, em carreira es-
tritamente policial.

Para Costa é inaceitável que outros 
agentes públicos possam exercer esta 
função. “O ingresso na carreira da ma-
gistratura somente se dá por concurso 

O ministro Gilmar Mendes pre-
sidiu a mais agitada gestão 
que o Conselho Nacional de 

Justiça já teve. Sua gestão é reconhecida 
como das poucas que começou e acabou 
no mesmo ritmo acelerado. Em entre-
vista à revista Consultor Jurídico, ele 
avalia o legado que o CNJ deixou nesses 
dez anos. E conclui que “um papel mui-
to importante do órgão é inviabilizar 
soluções do tipo mais do mesmo. Preci-
samos olhar com senso crítico”.

Gilmar Mendes ficou à frente do órgão 
– e do Supremo – de abril de 2008 a abril 
de 2010 e vêm dessa época algumas das 
principais contribuições do CNJ para a 
Justiça: Mutirão Carcerário, Começar de 
Novo e Justiça em Números, por exemplo.

Associação repudia PEC que propõe juizado criminal presidido por delegado 

“Papel do CNJ é melhorar a gestão e não cuidar de questões salariais do Judiciário” 

Segundo o juiz João Ricardo, a PEC é inconstitucional: “É absurdo e inadmissível”

Afirmação do ministro Gilmar Mendes foi publicada na revista eletrônica Consultor Jurídico

público e apenas este exame específico 
para o exercício da jurisdição pode ser 
considerado a certificação hábil. É ab-
surdo e inadmissível que a atividade ju-
risdicional seja prestada por quem não 
passou por esta certificação prévia”, diz. 

Na visão da AMB, a PEC é inconsti-
tucional por garantir acesso a um cargo 
que não por concurso público especí-
fico. A Associação trabalhará para que 
esta seja rejeitada na própria Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados, onde tramita atualmente.

O ministro acredita que, no conjunto, 
o conselho mostrou resultados positi-
vos e possibilitou avanços hoje difíceis 
de reverter. O exemplo mais evidente é 
incutir na mentalidade de quem pensa 
o Judiciário de que o problema é de ges-
tão, não de orçamento. E que a solução 
está na desjudicialização, não no au-
mento da estrutura.

Entretanto, o ministro aponta pro-
blemas de identidade da instituição e la-
menta os caminhos que têm sido toma-
dos nos últimos anos. “Até pouco tempo 
atrás o CNJ não se tinha envolvido em 
questões salariais, e depois passou a emi-
tir resolução para equiparações salariais, 
ou recentemente na questão do auxílio 
moradia”, comenta. “São decisões que, 

AMB

AMB

Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal

redação. Do jeito que está, a regra mira 
nos filhos de ministros que, como se diz, 
“advogam pelo sobrenome”, mas acerta 
os escritórios que decidem contratá-los. 
A crítica é que, na tentativa de impedir o 
tráfico de influência, o novo CPC pode 
separar famílias.
(Com informações do ConJur)

o caso em questão seja “patrocinado por 
advogado de outro escritório”. Ou seja, o 
cliente da área cível de um escritório no 
qual trabalha o primo criminalista de um 
juiz de Fazenda não poderá ser julgado 
pelo magistrado nem mesmo se for re-
presentado por outro advogado, de outro 
escritório. Ministros têm reclamado da 

Pelo novo Código de Processo Ci-
vil, parece que a melhor opção para 
juiz que tem parentes advogados é 

se aposentar. O artigo 144, em seu inciso 
VIII, prevê o impedimento do julgador 
se uma das partes no processo for cliente 
de escritório no qual trabalhe cônjuge ou 
parente até o terceiro grau, mesmo que 

Pelo novo CPC, melhor opção para juiz com parentes advogados é aposentaria

CURTAS

acredito, não honram a tradição do 
CNJ nesses dez anos.”
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Os desembargadores Roberto de 
Abreu e Silva e Ademir Paulo 
Pimentel foram homenage-

ados, no dia 6 de julho, com a entrega 
da Medalha Amaerj, em agradecimento 
aos relevantes serviços prestados à ma-
gistratura. A condecoração foi realizada 
na Festa dos Aniversariantes do Trimes-
tre, na Sede da Associação. A festivida-
de teve a Festa Junina como tema. Na 
ocasião, também foram parabenizados e 
presenteados os aniversariantes dos me-
ses de abril, maio e junho. Os associados 
ganharam brindes na Festa, que contou 
com decoração e buffet temáticos, com 
bolos e comidas típicas do Arraiá.

Amaerj homenageia magistrados na Festa dos Aniversariantes do Trimestre
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Evento promovido pela AMB será realizado no Nordeste

A Amaerj realizou, em 27 de ju-
nho, o Arraiá da Sede Cam-
pestre, em Vargem Grande. O 

evento, que contou com a presença de 
muitos associados, foi um sucesso e a 
animada festa teve brincadeiras, forró e 
comidas típicas. Em 18 de julho, a Sede 
Praiana promoveu seu Arraiá. O evento 
foi embalado com música ao vivo, dan-
ças de quadrilha e os pratos típicos de 
São João para adultos e crianças.

Amaerj promove Arraiás em Vargem Grande e São Pedro

Associação homenageou os aniversariantes e os magistrados aposentados na tradicional confraternização

Crianças e magistrados do Rio se divertiram nas festividades promovidas pela Associação

pantes do evento terão desconto de 20% nas passagens aéreas.
As delegações vão se hospedar no Hotel Transamérica 

Prestige, na Avenida Boa Viagem, uma das mais bem locali-
zadas de Recife e de onde partirão todo o transporte para os 
jogos. A Amepe conseguiu preços promocionais e quem qui-
ser fazer a reserva no Transamérica deve procurar a Agência 
Pontual Viagens Turismo Ltda.

Estão abertas as inscrições para o XIX Campeonato 
Nacional de Tênis dos Magistrados. O evento será 
promovido pela AMB, em parceria com a Associação 

dos Magistrados do Estado de Pernambuco (Amepe). As 
competições vão ocorrer em Recife, de 23 a 27 de setembro.

Para participar, basta se inscrever pelo email eventos@
amepe.com.br ou pelo telefone (81) 3224-3251. Os partici-

Campeonato Nacional de Tênis acontecerá em setembro

ESPORTE 
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