
A Amaerj realizou, na noite de 12 de dezembro, a tradicional confraternização da 
magistratura fluminense. Realizada no Hotel Copacabana Palace, a Festa de Final 
de Ano foi embalada pelo cantor Frejat e pelo DJ Cappelli. Cerca de 600 associados 
participaram da festividade. Na ocasião, também foi sorteado o cruzeiro “Ilhas 
Gregas e as Maravilhas Turcas”, oferecido pela TM Travel. 

Os juízes do Rio de Janeiro converteram 
mais de duzentas uniões estáveis em ca-
samento, em uma cerimônia coletiva, 
realizada pela primeira vez na Catedral 
Metropolitana. Promovida por Amaerj, 
TJ-RJ e Arquidiocese do Rio, a soleni-
dade do “Dia do Sim” foi realizada em 
dezembro e presidida pelo cardeal Dom 
Orani Tempesta. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) foi considerado, pela 
sexta vez consecutiva, a corte mais produtiva do país, de acordo com o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). A informação foi divulgada em 10 de dezembro, 
durante o lançamento da edição de 2016 do Anuário da Justiça fluminense pela 
revista eletrônica Consultor Jurídico. 
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TJ-RJ

Presidentes de tribunais de Justiça, de 
associações de magistrados e de tribu-
nais regionais eleitorais entregaram ao 
ministro Gilmar Mendes, do STF, ma-
nifesto contra a pretensão da Ajufe de 
assumir a jurisdição eleitoral. As entida-
des lembraram que o desempenho elei-
toral por parte de magistrados estaduais 
contribui para o sucesso já consolidado 
da Justiça Eleitoral. 

Magistrados estaduais 
defendem jurisdição eleitoral

Pág. 12

Pág. 3

Magistrados fluminenses confraternizam-se na Festa 
de Final de Ano da Amaerj 

Judiciário do Rio de Janeiro é o mais produtivo do Brasil

Segundo dados do CNJ, Tribunal de Justiça do Rio tem percentual de eficiência igual a 100% desde 2009

Frejat foi a principal atração da festividade, realizada em dezembro no Hotel Copacabana Palace

Os ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral aprovaram que os juízes de primei-
ro grau possam escolher seus indicados 
para os cargos diretivos dos tribunais, 
em lista tríplice, no texto da proposta de 
nova Lei Orgânica da Magistratura Na-
cional (Loman). A decisão aconteceu na 
sessão administrativa realizada em 2 de 
dezembro. 

Nova Loman: STF aprova 
participação de juízes em eleições

Pág. 12
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TJ-RJ

BRASIL 

Juízes promovem casamento 
comunitário na Catedral 
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EXPEDIENTE

TJ-RJ

Desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho e juíza Adriana Ramos de Mello

Em 2015, o Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro (TJ -
RJ) realizou três edições da Se-

mana da Justiça pela Paz em Casa (mar-
ço, agosto e dezembro), somando 3.840 
audiências realizadas nos mutirões. Os 
Tribunais do Júri do estado julgaram um 
total de 53 acusados de homicídio ou 
tentativa de homicídio contra mulheres 
durante a campanha. Liderada pela mi-
nistra Cármem Lúcia, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), a ‘Semana Paz em 
Casa’ teve como objetivo somar esforços 
e resolver o maior número possível de 
casos de violência de gênero.

Violência contra mulher: TJ-RJ realiza mais de 3,8 mil audiências 
Tramitam cerca de 130 mil processos sobre violência contra a mulher no TJ-RJ

O TJ-RJ encerrou a terceira edição da 
campanha com 1.158 audiências e seis 
julgamentos de crimes de feminicídio 
realizados. O mutirão mobilizou juízes 
da capital e do interior do estado entre 
30 de novembro e 4 de dezembro. Tra-
mitam atualmente na Justiça estadual 
cerca de 132.800 processos sobre vio-
lência contra a mulher.

Ações da campanha
A terceira edição do ‘Paz em Casa’ foi 

marcada pelo lançamento do Observa-
tório Judicial da Violência contra a Mu-
lher. O portal, criado dentro do site do 

B
runno D

antas

TJ-RJ, reúne todas as informações rela-
cionadas à violência de gênero: legisla-
ção, orientações, estatísticas, relação dos 
órgãos de proteção, delegacias especiali-
zadas, crimes mais recorrentes, quanti-
tativo de processos existentes e notícias, 
entre outros assuntos. O espaço é pio-
neiro nos tribunais de justiça do país e 
funciona como um banco de dados ofi-
ciais do TJ-RJ, que pode ser acessado e 
consultado pelo público em geral.

A partir de agora, mulheres vítimas 
de violência que precisarem fazer exa-
me de corpo de delito terão um espaço 
exclusivo para o procedimento no Ins-
tituto Médico Legal Afrânio Peixoto 
(IML), na Leopoldina. A Sala Lilás, 
equipada com uma maca ginecológica 
e decorada em tons violetas, é desti-
nada ao atendimento humanizado e 
reservado das vítimas, respeitando os 
Direitos Humanos da mulher previstos 
em tratados internacionais. A iniciativa 
é fruto de uma parceria entre o TJ-RJ, 
a Polícia Civil, as secretarias estadual e 
municipal de Saúde, além da Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres e 
do Rio Solidário.

Ainda como parte da programação da 
campanha, os Juizados de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher de 
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e 
de Jacarepaguá, na Zona Oeste, ganha-
ram as instalações do Projeto Violeta. 
Até então, somente o fórum da capital 
oferecia o serviço. A iniciativa, vencedo-
ra do Prêmio Innovare de 2014, agiliza 
em até quatro horas o acesso das mu-
lheres vítimas de violência às medidas 
protetivas de urgência. Depois de regis-
trar ocorrência na delegacia e solicitar as 
medidas, a vítima é encaminhada para o 
espaço do Projeto Violeta, que viabiliza 
a concessão do direito. O Projeto Viole-
ta já atendeu mais de mil mulheres até o 
fim de novembro.

Com o encerramento da semana da 
campanha, as audiências continuam 
sendo realizadas normalmente nas varas 
e juizados especializados e com compe-
tência em Violência Doméstica e Fami-
liar contra a Mulher.



A
m

a
erj N

o
tícia

s . Ja
n

eiro
|Fevereiro

 d
e 2

0
1

6
         3

TJ-RJ

Mais de 400 pessoas tiveram suas uniões estáveis convertidas em casamento. Cerimônia foi realizada pela primeira vez na Catedral do Rio

José Cícero Viana, 84 anos, e Shirlei 
da Silva Almeida, 68 anos, vivem 
juntos há 33. “Dando certo”, como  

   gostam de afirmar. Em 5 de dezembro, 
eles tiveram a oportunidade de dizer 
“sim”, confirmando a união perante o 
arcebispo do Rio, cardeal Dom Orani 
Tempesta, e ainda foram apadrinhados 
pelos juízes Rossidélio Lopes, presiden-
te da Amaerj, e Raquel de Oliveira, da 
6ª Vara Cível do Fórum de Jacarepaguá. 
Cícero e Shirlei foram um dos 230 ca-
sais que converteram a união estável em 
casamento numa cerimônia coletiva, 
realizada pela primeira vez na Catedral 
Metropolitana do Rio, promovida pela 
Amaerj, pelo TJ-RJ e pela Arquidiocese 
do Rio.

Durante o ano, os casais que se inscre-
veram nas paróquias da cidade foram en-
caminhados às audiências com os juízes 
do TJ-RJ. A história de Cícero e Shirlei 
repetiu-se entre os outros casais, nas ses-
sões para a regularização do casamento. 
Moravam juntos há anos, mas diversos 
motivos impediam a regularização da 
união. Foi a situação vivida também por 
Fábio da Silva Nogueira e Adriana Al-

Juízes do Rio e Arquidiocese promovem casamento comunitário na Catedral Metropolitana
Presidente da Amaerj agradeceu o trabalho voluntário dos magistrados do Rio na realização das audiências

ves da Cruz. Juntos há 16 anos, a união 
gerou um filho que tem hoje 11 anos. 
Os dois estavam empolgados, pois além 
de celebrar a união no civil e religioso, 
tinham sido sorteados para que as alian-
ças fossem abençoadas por Dom Orani 
Tempesta.

A juíza Raquel de Oliveira, coorde-
nadora do “Dia do Sim”, explica que o 
projeto tem a iniciativa também de inte-
grar a Justiça com as instituições estatais 
e religiosas. Este ano, já foram realizados 
casamentos coletivos de integrantes da 
Polícia Militar, Civil, Corpo de Bom-
beiros, servidores do Judiciário e numa 
ação mais constante para o público, nos 
ônibus da Justiça itinerante. Ela assi-
nalou que os casais nada desembolsam 
para se casarem.

Além de estar presente pela Amaerj, o 
juiz Rossidélio Lopes representou o pre-
sidente do TJ-RJ, desembargador Luiz 
Fernando Ribeiro de Carvalho. Ele fez 
questão de agradecer o trabalho realiza-
do pelos juízes que têm atuado nas audi-
ências de regularização civil das uniões. 
Inclusive, quatro estavam presentes na 
cerimônia: Rosana Simen, Adreia Ma-

galhães, Florentina Bruzzi, e Lysia Maria 
Mesquita Amaral Figueira.

Dom Orani Tempesta destacou a par-
ceria com o TJ-RJ e a Amaerj. Durante a 
homilia, o arcebispo do Rio destacou a im-
portância do sacramento do matrimônio 
e a harmonia nas famílias. “Na celebração 
com as suas famílias, disse o cardeal, pen-
sem como fazer o bem aos outros”, disse.

Ação também na Merck
O Tribunal de Justiça promoveu no 

mesmo dia outro casamento comunitá-
rio, durante a realização da Ação Social 
na Merck, em Jacarepaguá. Cerca de 50 
casais converteram a união estável em 
casamento. Outras ações de natureza 
jurídica foram realizadas. Os juízes que 
atuaram foram: Raquel de Oliveira, 
Keila Blank de Cnop, André Souza Bri-
to, Lisia Carla Vieira Rodrigues, Glória 
Heloísa da Silva, Luis Gustavo Vasques, 
Florentina Ferreira Bruzzi, Aylton Car-
doso Vasconcellos, Monique Abreu 
David, Patrícia Domingues Salustiano, 
Tula Correa de Mello Barbosa, Gracia 
Cristina Moreira do Rosário e Priscila 
Abreu David.

D
ivulgação
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Os desembargadores Antônio 
Jayme Boente e Jacqueline 
Lima Montenegro foram em-

possados, em 4 de dezembro, nos cargos 
de presidente e vice-presidente e corre-
gedora do Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio (TRE-RJ), respectivamente. A 
cerimônia foi realizada durante sessão 
solene no Órgão Especial do TJ-RJ. A 

solenidade contou com a presença de au-
toridades dos poderes Judiciário, Legis-
lativo e Executivo, como o ministro do 
STF e presidente do TSE, Dias Toffoli, 
o ministro do STJ, Marco Aurélio Beliz-
ze de Oliveira, o presidente do TJ-RJ, 
desembargador Luiz Fernando Ribeiro 
de Carvalho e o governador do Rio, Luiz 
Fernando Pezão.

O novo presidente do TRE-RJ, em 
seu discurso de posse, chamou a atenção 
sobre a importância de buscar recuperar 
a credibilidade das instituições públicas 
no país. “O que a população do Estado 
do Rio de Janeiro pode esperar da insti-
tuição TRE? Se as instituições brasileiras 
estão em descrédito é porque os agentes 
públicos que as compõem podem estar 
gerando ou contribuindo, pela sua inér-
cia, para esse descrédito. No atual con-
texto, o que sobressairá em meio desse 
descontentamento generalizado da po-
pulação será, justamente, a integridade 
do organismo humano que compõe a 
Justiça eleitoral”, afirmou.

O desembargador fez questão de decla-
rar seu otimismo em conseguir manter a 
credibilidade conquistada pelo TRE flu-

minense, que já se prepara para as eleições 
municipais em 2016. “Quero enfatizar 
que deposito plena confiança na equipe 
que compõe o TRE fluminense, não só 
na eficiência e capacidade técnicas desses 
servidores, como também na moralida-
de e nas qualidades individuais de todos 
os integrantes. Guardo absoluta certeza 
de que a corte eleitoral estará unida nas 
suas decisões, ainda que, eventualmente 
não unânime, buscando sempre, além da 
realização dos ideais de justiça, acima de 
tudo, garantir a legitimidade dos manda-
tos que advirão”.

A vice-presidente e corregedora, desem-
bargadora Jacqueline Lima Montenegro, 
agradeceu o apoio de todos os que contri-
buíram para o novo desafio que terá pela 
frente. “Todos sabem o apreço que nutro 
pela matéria eleitoral e não posso escon-
der minha felicidade em poder retornar 
ao TRE para enfrentar novos desafios. 
Faço um agradecimento especial a todos 
os servidores, diretores e magistrados do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. Se hoje cheguei aqui é porque 
estava apoiada em ombros gigantes repre-
sentados por todos do TJ-RJ”, disse.

O Tribunal de Justiça do Esta-
do do Rio de Janeiro (TJ-RJ) 
conquistou o Selo Ouro na 

classificação do certificado ‘Selo Justiça 
em Números 2015’, concedida pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ). O prê-
mio é um reconhecimento aos tribunais 
que investem no trabalho de difundir ao 
máximo suas informações com o objeti-
vo de aperfeiçoar a prestação de serviços.

O Selo Justiça em Números é o nome 
do anuário estatístico da Justiça produzi-
do pelo CNJ com informações prestadas 
pelos tribunais brasileiros. De posse de 
dados confiáveis sobre movimentação 
processual, despesas e pessoal, por exem-
plo, os responsáveis pela gestão judiciária 

poderão elaborar, de maneira mais fun-
damentada, políticas públicas que apri-
morem o serviço prestado pela Justiça 
à sociedade. A premiação foi criada em 
2013.

A diretora geral de Apoio aos Órgãos 
Jurisdicionais (DGJUR), Alessandra 
Anátocles, afirma que o Selo Ouro rece-
bido pelo TJ-RJ é um reflexo da política 
de transparência da atual Administra-
ção. “Acredito que essa conquista inédita 
do TJ-RJ se deve a um trabalho que prio-
riza a transparência das informações, o 
que dá um caráter determinante na con-
dução das decisões administrativas que 
o Poder Judiciário precisa tomar. Temos 
muita coisa para fazer ainda, mas neste 

primeiro ano de gestão, buscamos cum-
prir os requisitos exigidos pelo CNJ e, 
com muito esforço, conquistamos o Selo 
Ouro”, avaliou.

O Selo Justiça em Números foi cria-
do em outubro de 2013 (Portaria n. 
186/2013, atualizada pela Portaria n. 
125/2015) para fomentar a qualidade 
dos dados estatísticos do Judiciário, prin-
cipalmente as referentes ao Relatório Jus-
tiça em Números. 

JUSTIÇA ELEITORAL 

TJ-RJ

Desembargador Antônio Jayme Boente toma posse como presidente do TRE-RJ

Tribunal conquista Selo Ouro 2015 concedido pelo CNJ

Solenidade contou com a presença de autoridades dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo

Selo foi criado para fomentar a qualidade dos dados estatísticos do Judiciário

Desembargadores Jacqueline Lima Montenegro 
e Antônio Jayme Boente são empossados

TR
E

-R
J
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Instituídas há apenas dois anos, as 
câmaras de Direito do Consumidor 
do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro poderão ganhar reforço. O Ór-
gão Especial da Corte aprovou, em 7 de 
dezembro, o envio de um projeto de lei à 
Assembleia Legislativa fluminense que 
prevê a criação de dez cargos de juiz de 
Direito substituto de segundo grau para 
atuar nos colegiados mais demandados. 

O TJ-RJ tem 27 câmaras cíveis, sendo 
cinco delas voltadas para o julgamento 
de matéria consumerista. Atualmente, 
esses juízos especializados chegam a re-
ceber até 45% de todos os recursos des-
tinados ao segundo grau.

A decisão de enviar o projeto, contu-
do, não foi unânime. Quinze desembar-
gadores do Órgão Especial votaram a fa-
vor da proposta, enquanto outros nove 
pelo arquivamento. O presidente do 
TJ-RJ, desembargador Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, reconheceu que a 
medida não será “a solução definitiva”.

“A Presidência acabou endossando o 
projeto. Votei sim, mas entendo, como 
todos aqui, que não é uma solução de-
finitiva. Mas isso não quer dizer que a 
gente não possa adotar uma solução que 
no momento possa amenizar a grave si-
tuação de dificuldade que enfrentam as 
câmaras de consumo”, afirmou.

O presidente da Comissão de Legisla-
ção e Normas do TJ-RJ, desembargador 
Marcelo Buhatem, explicou à ConJur que 
os novos cargos não representam um novo 
patamar na carreira de juiz. Além disso, as 
novas vagas serão abertas com a transfor-
mação de cargos já existentes. “Portanto, 
sem criar novas despesas”, afirmou. 

Também segundo o desembargador, 
os dez novos juízes substitutos de se-
gundo grau serão selecionados por meio 
de concurso de remoção, que levará em 
consideração os critérios de antiguidade 
e merecimento, alternadamente, como 
estabelecido na Constituição.
(Com informações do ConJur)

TJ-RJ

Tribunal aprova criar mais dez vagas de juiz nas câmaras do Consumidor
Quinze desembargadores votaram a favor da proposta, enquanto nove pelo arquivamento

Objetivo é implantar plataforma de conciliação entre consumidores e empresas

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei-
ro aderiu a um novo canal de conciliação para 
que consumidores e empresas em conflito 

busquem acordos extrajudiciais, evitando o surgimento 
de novos processos. O presidente do TJ-RJ, desembar-
gador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, assinou no 
dia 17 de dezembro um termo de cooperação com a Se-
cretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Minis-
tério da Justiça (Senacom). O convênio implementa no 
estado o uso da plataforma online Consumidor.gov.br, 
canal oficial do Ministério da Justiça para conciliação 
que será divulgado pelo TJ-RJ, ampliando o leque de 
opções entre as partes.

“Nós esperamos que essa parceria seja frutífera para 
todos. É mais uma etapa de sucesso nesse caminho da 
garantia da Defesa do Consumidor”, elogiou o presiden-
te do TJ-RJ, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de 
Carvalho.

“O consumidor não sai de casa para processar nin-
guém e sim para resolver um problema. Quando ele não 
encontra canais e meios efetivos para isso ele vira um 
refém fácil da judicialização. O Consumidor.gov é uma 
ótima alternativa. Já temos convênio com oito tribunais 
brasileiros. Até o momento cerca de 200 mil casos já fo-
ram resolvidos através da plataforma sem necessidade de 
abertura de processos”, ressalta a secretária nacional de 
Defesa do Consumidor, Juliana Pereira da Silva. 

O Consumidor.gov existe desde julho de 2014 e já 
conta com 295 empresas participantes, o que representa 
a metade dos maiores litigantes do Judiciário brasileiro. 
“De cada dez casos que chegam à plataforma, oito têm 

solução em até oito dias. Isso representa 80% de resolutividade”, explica 
a secretária. 

Para ter acesso ao serviço, o consumidor deve preencher um formu-
lário eletrônico disponível no site www.consumidor.gov.br, fazer um 
cadastro com login e senha e relatar o problema de forma clara e direta. 
A empresa terá 10 dias para responder à demanda e buscar uma conci-
liação. A partir disso, o consumidor também terá um prazo para avaliar 
a proposta. Isso tudo sem intervenção de terceiros. “É um canal que em-
podera o consumidor. Ele vai se dirigir diretamente aos fornecedores 
para resolver seu problema antes de buscar uma solução na Justiça”, de-
fine a presidente da Comissão Judiciária de Articulação dos Juizados 
Especiais (COJES), desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira.

“Toda essa estrutura de atendimento extrajudicial tem um propósito 
que é reduzir a taxa de judicialização. É muito importante ter uma pla-
taforma oficial do estado voltada para o consumidor. As empresas que 
se empenharem em resolver os problemas dos clientes vão se colocar em 
um patamar diferenciado”, destaca o juiz Flavio Citro.

Tribunal e Ministério da Justiça assinam convênio 

TJ-RJ adere a novo canal para que consumidores e empresas busquem acordos
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Honraria é concedida a personalidades que prestaram relevantes serviços à causa pública

O desembargador Cairo Ítalo 
França David, membro da 5ª 
Câmara Criminal do TJ-RJ, 

e a juíza Lucia Regina Esteves de Maga-
lhães, da 19ª Vara Criminal da Capital 
receberam, em 9 de dezembro, a Me-
dalha Tiradentes durante solenidade 
no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 
na Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj). A honraria é 
concedida a personalidades que presta-
ram relevantes serviços à causa pública. 
A iniciativa da medalha ao desembarga-
dor Cairo Ítalo foi da deputada Tia Ju 
e do deputado Waguinho. Ao lado da 
deputada Lucinha, o deputado Wagui-
nho também foi o autor da homenagem 
à juíza Lucia Regina. Na mesma sessão, 
o desembargador Luciano Silva Barreto 
recebeu o título de Cidadão do Estado 
do Rio de Janeiro. A honraria foi con-

cedida por iniciativa dos deputados Wa-
guinho e Márcio Canella. A honraria 
é concedida à personalidade nacional, 
natural de outros Estados do Brasil, ou à 
personalidade estrangeira que haja pres-
tado serviços à humanidade, ao Brasil 
ou ao Estado.

O desembargador Cairo Ítalo agra-
deceu aos deputados pela homenagem 
e aproveitou para destacar o compro-
misso que deve ser seguido pela Justiça. 
“Estou muito feliz com a homenagem 
que recebo por iniciativa do deputado 
Waguinho e da deputada Tia Ju. Todas 
as vezes que recebemos uma homena-
gem, devemos reforçar os compromis-
sos que assumimos. Esse é um momen-
to de renovação dos compromissos. A 
verdadeira Justiça deve ter como prin-
cipal escopo a preservação do meio am-
biente e a valorização do ser humano. 

Esse é o caminho que devemos buscar 
sempre”, ressaltou o desembargador 
Cairo Ítalo, ao receber a medalha dos 
parlamentares.

Já a juíza Lúcia Regina não escondeu 
sua emoção ao receber a homenagem 
dos deputados Waguinho e Lucinha. Ela 
lembrou a trajetória de Tiradentes, que, 
para ela, deve servir de exemplo a ser se-
guido por todos. “É com muita honra e 
contentamento que recebo a Medalha 
Tiradentes. É a oportunidade, também, 
de homenagearmos a memória de um 
homem, um herói, que há 223 anos foi 
enforcado. Que possamos nos inspirar 
nele nos nossos julgamentos. O processo 
penal não pode ser atropelado pela ve-
locidade de se concluir um julgamento. 
Busquemos a liberdade através da Justiça 
serena e segura”, afirmou a magistrada.

Ao receber o título de Cidadão Flu-
minense, o desembargador Luciano 
Barreto agradeceu aos deputados e res-
saltou sua satisfação de se sentir, com a 
homenagem, finalmente, um cidadão 
do Estado do Rio. 

“É uma sensação especial. Há 10 anos, 
quando recebi a Medalha Tiradentes, 
achei que tinha sido a última homena-
gem que iria receber desta casa legisla-
tiva. Doravante vou poder sustentar o 
título de cidadão fluminense, e não mais 
me considerando um peregrino que 
chegou do Nordeste há 40 anos”.

Magistrados são homenageados com Medalha Tiradentes e título 
de Cidadão Fluminense na Alerj

EVENTOS 
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Desembargador Luciano Barreto, juíza Lucia Regina Magalhães e desembargador Cairo Ítalo David

Desembargadores receberam a Medalha do Mérito Adesguiano

Os desembargadores Luiz Fernando Ribeiro de Carva-
lho, Antonio José Ferreira Carvalho e Antônio Car-
los Esteves Torres foram homenageados com a Me-

dalha do Mérito Adesguiano.  A condecoração foi concedida 
pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra 
(Adesg), em dezembro. A medalha é concedida àqueles que 
prestaram destacado serviço à Associação, sendo membros efe-
tivos e compartilhando dos ideais propostos pela Adesg. Os 
magistrados receberam a medalha do brigadeiro Hélio Gon-
çalves, presidente do Conselho Superior da Adesg.

Magistrados são homenageados na Associação dos Diplomados da 
Escola Superior de Guerra

CURTAS
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Como parte das comemorações do Dia da Justiça, o 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro en-
tregou, em 8 de dezembro, a condecoração do Colar 

do Mérito Judiciário a 44 autoridades, entre ministros, magis-
trados, militares e servidores. Dentre os homenageados rece-
beram a comenda o ministro do STF Teori Zavask, a ministra 
do STJ Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues e o presidente 
da Amaerj, juiz Rossidélio Lopes. O colar é a mais alta hon-
raria concedida a pessoas e instituições que tenham prestado 
relevantes serviços à cultura jurídica ou ao Poder Judiciário.

O presidente do TJ-RJ, desembargador Luiz Fernando Ri-
beiro de Carvalho, que comandou a cerimônia de outorga 
da honraria, ressaltou em seu discurso a responsabilidade do 

Presidente do TJ-RJ no biênio 2013/2014, a desembarga-
dora Leila Mariano disse, em 8 de dezembro, que é pre-
ciso aproveitar ao máximo o tempo que nos é dado, para 

que não haja arrependimentos no futuro, e que cada momento 
que ela passou no Tribunal foi de grande aprendizado, agrade-
cendo ao Poder Judiciário. A desembargadora foi homenageada 
nas celebrações ao Dia da Justiça, com a inauguração de seu re-
trato na Galeria de Presidentes do TJ-RJ, localizada no Foyer do 
Órgão Especial do Tribunal, no 10ª andar do Fórum Central.

“Este é o ponto final de uma participação, entrando para a 
história institucional. Jamais tive preguiça, o entusiasmo me 
moveu durante meu tempo no Tribunal e aprendi com vitórias 
e derrotas. Essa é uma coroação do trabalho e agradeço a todos 
que me ajudaram e fizeram parte desses quase 46 anos na casa”, 
avaliou a homenageada.

A desembargadora agradeceu pelo convívio com magistrados 
e servidores, e pelos ensinamentos durante seu tempo no Poder 
Judiciário, comunicando que não se afastará do Direito, passan-
do a se dedicar ao trabalho de pesquisa pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). “Quero estudar o Controle de Constitucionali-
dade nos Tribunais de Justiça. Sempre falamos do Controle no 

Supremo Tribunal Federal, mas os Tribunais de Justiça têm essa 
função e isso ainda não foi abordado em estudos comparativos. 
Esse vai ser meu primeiro tema”, comunicou a ex-presidente.

Pioneirismo
Leila Mariano é graduada em Direito pela UFRJ. Ingressou 

no TJ-RJ como servidora em 1969 e, dez anos depois, após 
aprovação em concurso, foi nomeada juíza. Tomou posse como 
desembargadora em 1998. Em 2013, assumiu a Presidência do 
TJ-RJ.

Judiciário como eixo do equilíbrio social. “Em meio ao aber-
to conflito, marcado por aberrante desrespeito, entre os mais 
elevados escalões dos Poderes Executivo e Legislativo, viceja 
e assume insuspeitados patamares a crise de valores morais 
que assombra a nação. É justamente nesse ambiente hostil que 
apresenta destacado relevo a responsabilidade do Poder Judi-
ciário como eixo do equilíbrio social tão desejado e absoluta-
mente necessário à restauração da credibilidade de que tanto 
carecemos”, destacou o presidente.

Os magistrados do TJ-RJ agraciados foram os desembarga-
dores Mônica Feldman de Mattos, Márcia Cunha Silva Araú-
jo de Carvalho, José Nilo Ferreira, Natacha Tostes Gonçalves 
de Oliveira, Maria Helena Pinto Machado Martins, Sonia 
de Fátima Dias, Luiz Henrique de Oliveira Marques, Arthur 
Narciso de Oliveira Neto, Werson Franco Pereira Rêgo, Sérgio 
Nogueira de Azeredo, José Acir Lessa Giordani, Sérgio Seabra 
Varella, Antônio Carlos Arrabida Paes, Marcos Andre Chut, 
Celso Silva Filho e Denise Nicoll Simões, os juízes Rossidélio 
Lopes da Fonte e Eduardo Perez Oberg, e Mike Douglas Mu-
niz Chagas, em nome da juíza Patrícia Lourival Acioli (em me-
mória). Também foram homenageados o ministro Teori Za-
vascki, a ministra Maria Isabel Rodrigues, os desembargadores 
Poul Erick Dyrlund, Maria das Graças Paranhos, José Renato 
Nalini, Sueli Pereira Pini e Aluísio Gonçalves de Castro Men-
des, o juiz federal Willian Douglas Resinente dos Santos e o 
defensor público-geral André Luís Machado de Castro.

Tribunal entrega Colar do Mérito Judiciário a 44 autoridades 

Retrato da desembargadora Leila Mariano entra para a Galeria de Presidentes

Luis H
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Presidente da Amaerj foi condecorado pelo desembargador Celso Ferreira

Membros da Administração participaram da inauguração do retrato

Desembargadores receberam a Medalha do Mérito Adesguiano

TJ-RJ

Presidente da Amaerj foi um dos condecorados no Dia da Justiça

Magistrada foi a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
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TJ-RJ é o mais 
produtivo do Brasil

CURTAS

O Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro é o campeão 
em produtividade no Bra-

sil pelo sexto ano consecutivo. A 
quantidade de processos julgados 
(2,8 milhões) foi superior à de rece-
bidos em 2014 (2,5 milhões). Mas, 
mesmo com o saldo positivo de 300 
mil ações, ainda restam quase 10 
milhões pendentes. Para se ter uma 
ideia da grandeza, o segundo colo-
cado, o Rio Grande do Sul, julgou 
1,9 milhões de processos, restando 
2,8 milhões pendentes. Os dados 
são do Anuário da Justiça do Rio de 
Janeiro 2016, que coleta informa-
ções do CNJ. “É muito difícil, é uma 
demanda extraordinária. Estamos 
tentando partir agora para metas al-
ternativas de resolução de conflitos, 
dando mais atenção à mediação e à 
arbitragem, porque, senão, fica im-
possível, não há força humana capaz 
de se defrontar com uma demanda 
dessa dimensão”, disse o presidente 
do TJ, desembargador Luiz Fernan-
do Ribeiro de Carvalho, em entre-
vista exibida no RJTV 2ª Edição, da 
TV Globo.

A produtividade do TJ-RJ foi des-
tacada no lançamento da edição 
de 2016 do Anuário da Justiça 

fluminense, pela revista eletrônica Con-
sultor Jurídico. A publicação traz dados e 
informações coletadas pelo CNJ sobre o 
Poder Judiciário durante o ano, além de 
artigos e entrevistas com magistrados. A 
cerimônia ocorreu no Foyer do 10º andar 
do Fórum Central. 

Segundo dados do Conselho que cons-
tam na publicação, o Tribunal do Rio tem 
percentual de eficiência igual a 100%, nú-
mero que se mantém desde 2009. No en-
tanto, devido ao atual cenário brasileiro, 
caracterizado por um alto índice de liti-
giosidade, tem sido um desafio eliminar o 
estoque de mais de 10 milhões de proces-
sos em tramitação no estado. No Brasil, 
o número de ações abertas já ultrapassou 
os 106 milhões. O presidente do TJ-RJ, 
desembargador Luiz Fernando Ribeiro 
de Carvalho, apontou a mediação, a con-
ciliação e a arbitragem como caminhos 
alternativos à judicialização para mudar 
esta realidade nos próximos anos.

“O Anuário da Justiça tem um grande 
valor no sentido da transparência que 
proporciona ao Judiciário. É um retrato 
da Justiça, principalmente na segunda 
instância. Temos que admitir que existe 
essa alta taxa de congestionamento, mas 
também temos conseguido ser os mais 
produtivos apesar de todos os obstáculos. 
É um caminho grande a trilhar. Temos 
carência de servidores, de magistrados e o 
país vive um momento difícil de crise que 
compromete o orçamento, mas eu acre-
dito que devemos investir cada vez mais 
na mediação e na conciliação. A Lei da 
Mediação e o novo CPC vão entrar em 
vigor em 2016 e com isso teremos instru-
mentos para trabalhar as nossas dificul-
dades”, ressaltou o magistrado.

O Anuário da Justiça faz parte da série 
produzida pela ConJur Editorial com 
informações estratégicas sobre tribunais 
e seus integrantes. O diretor da revista 
eletrônica Consultor Jurídico, Márcio 
Chaer, destacou a eficiência do TJ-RJ em 
relação aos trabalhos de mediação. “O 
Anuário é uma radiografia dos conflitos 

de uma sociedade em transição”. Aqui 
no Rio de Janeiro o serviço de mediação 
atingiu seu grau mais avançado de efici-
ência”, disse o jornalista.

A cada ano, a corte fluminense recebe 
mais 2,5 milhões de casos. Neste total es-
tão incluídos processos de primeira e de 
segunda instância. A taxa de congestio-
namento do TJ-RJ é de 79,4%. Apesar de 
ser o quarto maior tribunal em unidades 
judiciárias, com 6% do total de fóruns no 
país, o TJ-RJ é o segundo maior em casos 
novos, recebendo 12% de todos os pro-
cessos ajuizados no Brasil.

TJ-RJ 

Tribunal sedia lançamento do Anuário da Justiça 2016
Publicação mostra que TJ-RJ tem percentual de eficiência igual a 100%
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CURTAS

A presidente eleita da Associação 
dos Magistrados do Estado do 
Rio de Janeiro (Amaerj) para 

o biênio de 2016-2017, juíza Renata 
Gil de Alcantara Videira, tomará posse 
na entidade em 15 de fevereiro, junto 
com os membros eleitos da Diretoria 
Executiva e do Conselho Deliberativo 
e Fiscal. A cerimônia será realizada às 
17 horas, no Plenário do Tribunal Ple-
no, localizado no 10º andar do Fórum 
Central do TJ-RJ, na Rua Dom Ma-
nuel, Lâmina I, Centro.

No fim de 2015, a Amaerj 
atuou junto ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro pela garantia do pagamento 
do mês de dezembro no seu último dia 
útil. 

Em nota pública, a Amaerj manifes-
tou apoio às ações do presidente do 
TJ-RJ, desembargador Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, para assegurar o 
cumprimento do artigo 168 da Cons-
tituição Federal, em que os recursos 

correspondentes às dotações orçamen-
tárias destinados ao Poder Judiciário 
devem ser entregues até o dia 20 de 
cada mês.

No texto, republicado no Globo, a As-
sociação pleiteou pelo imediato cumpri-
mento da Constituição, pela autonomia 
do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro e pelo respeito aos magistrados 
mais produtivos do País.

A partir da omissão do Governo do 
Estado, o TJ-RJ recorreu ao Supremo 

Tribunal Federal com um mandado de 
segurança pela garantia constitucional, 
com a finalidade de manter a indepen-
dência e a efetiva autonomia do Poder 
Judiciário. O STF concedeu liminar 
determinando que o Governo do Rio 
repassasse ao Tribunal de Justiça os 
valores previstos no Orçamento para 
custeio da Corte relativos ao mês de 
dezembro. A decisão abrangeu a remu-
neração de 859 magistrados e 14.193 
servidores.

Cerca de 40 magistrados apo-
sentados participaram de 
reunião na sede da Amaerj, 

realizada em 16 de dezembro. Os asso-
ciados debateram a segurança quanto a 
continuidade regular dos proventos e 
reivindicaram o pagamento de verbas 
que podem ser entendidas como re-
muneratórias e não indenizatórias. Os 
magistrados também discutiram a Pro-
posta de Emenda Constitucional pelo 
reestabelecimento do Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS). Na reunião, 
compuseram a mesa o presidente da 
Amaerj, Rossidélio Lopes, e o desem-
bargador José Carlos de Figueiredo.

Cerimônia de posse da nova Diretoria da Amaerj será no Tribunal Pleno

Magistrados aposentados reúnem-se na Amaerj

Defesa da classe
Associação e TJ atuaram por respeito à Constituição

Juíza Renata Gil será a primeira mulher a presidir a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro

Um dos temas do encontro foi o reestabelecimento do Adicional por Tempo de Serviço

Luis H
enrique Vicent
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AMB

O magistrado brasileiro tem, 
em média, 54 anos, é homem, 
branco, casado e tem dois fi-

lhos. Esse é o retrato predominante da 
classe, revelado pela Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros, na pesquisa inter-
na “A AMB quer ouvir você”, realizada 
entre os associados da entidade. Os ma-
gistrados avaliaram diversos temas con-
siderados relevantes para o Judiciário. A 
maioria é a favor da aposentadoria com-
pulsória de magistrados aos 70 anos, 
da extinção do quinto constitucional 
como forma de ingresso na magistratu-
ra, das eleições diretas e da isonomia de 
proventos entre ativos e aposentados e 
contra a adoção de cotas para ingresso 
na magistratura.

Foram 3.663 respostas – o que cor-
responde a aproximadamente 30% dos 
associados à AMB. O estudo foi conclu-
ído no segundo semestre de 2015, sob a 
coordenação técnica da cientista políti-
ca e professora Maria Tereza Sadek, da 
Universidade de São Paulo (USP), com 
o auxílio do estatístico Fernão Dias de 
Lima.

Com as informações, a AMB espe-
ra contribuir para o aprimoramento 
do Poder Judiciário e o fortalecimento 
da magistratura brasileira, mediante a 

participação da entidade nos grandes 
debates nacionais e nas questões relacio-
nadas à defesa do Estado Democrático 
de Direito.

Perfil
O presidente da associação, João Ri-

cardo Costa, explicou o objetivo do 
trabalho, que já havia sido realizado em 
2005. “Tivemos a iniciativa de reeditar 
uma pesquisa que para nós é muito im-
portante, buscando entender o perfil da 
magistratura. São indagações valiosas, 
que nos estimulam a trabalhar nas dire-
ções apontadas pelos resultados”, disse.

O coordenador da pesquisa e vice-
presidente Institucional da AMB, Sér-
gio Junkes, destacou a atuação decisiva 
do Judiciário brasileiro, que evidencia 
a relevância da pesquisa para toda a so-
ciedade. “Temos verificado, nos últimos 
anos, um protagonismo cada vez maior 
da magistratura e da Justiça nas grandes 
transformações sociais. Mas que magis-
tratura é essa? O que mudou de dez anos 
para cá?”.

A iniciativa da AMB foi elogiada 
pela cientista política Maria Tereza Sa-
dek, que desenvolveu a metodologia 
da pesquisa e esteve à frente da equipe 
que analisou os dados. “Quando uma 

associação de magistrados se empenha 
em uma pesquisa, ela aposta na trans-
parência, ela pretende se abrir para que 
a sociedade saiba quem são estes juízes. 
E conhecer quem julga é extremamente 
relevante. Por isso esta pesquisa deve ser 
muito valorizada”, pontuou.

Entre os magistrados que responde-
ram à pesquisa, 74,6% atuam no pri-
meiro grau e 25,4% no segundo grau e 
demais instâncias. A média de idade é 
de 53,9 anos; sendo 55,8 anos para os 
homens e 49 anos para as mulheres. Em 
relação à cor, brancos predominam com 
84,4%; seguidos por pardos com 12,4%; 
preta com 1,3% e vermelha com 0,2%.

Na distribuição dos respondentes 
por gênero, 72,1% são homens e 27,9% 
mulheres. Em relação à pesquisa AMB 
2005, houve um crescimento na propor-
ção de juízas de 5,5%. Entre os anos de 
2005 e 2015, verificou-se um pequeno 
crescimento também quanto à propor-
ção de casados que passou de 80,8% 
para 81,8%.

Houve redução no percentual de sol-
teiros, que caiu de 8,7% para 7,1% e de 
separados/divorciados que era 8,8% e 
subiu para 9,2%. Entre os respondentes, 
63,2% possuem curso de especialização; 
22,6% possuem mestrado; 5,8% douto-
rado e 1,4% pós-doutorado.

A pesquisa também revela que prati-
camente a totalidade dos entrevistados 
exerceu atividade profissional antes de 
ingressar na magistratura: 95%. O tem-
po médio de preparo para o ingresso na 
magistratura foi de 3,1 anos.

O exercício do magistério entre os 
juízes sofreu uma redução. O percen-
tual de magistrados que lecionam caiu 
em comparação à pesquisa AMB 2005. 
Apenas 12% lecionam em faculdades de 
direito privada atualmente, ante 19,6% 
em 2005; e 13% na Escola da Magistra-
tura, ante 14,8% como demonstrado na 
pesquisa anterior.

Ao avaliar o exercício de sua ativida-
de, a pesquisa aponta um alto índice 
de satisfação por parte dos magistra-
dos: 48,5% se sentem muito satisfeitos; 
44,7% medianamente satisfeitos e 6,8% 
“nada satisfeito”.

AMB revela quem são e o que pensam magistrados brasileiros
Pesquisa interna reúne opiniões de 3.663 juízes associados à entidade
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Combate à corrupção é prioridade
Os entrevistados elegeram o “Comba-

te à Corrupção” como um tema de alta 
prioridade, com percentual de 85% so-
mados os graus de prioridade alta e mé-
dia. Os projetos de aproximação com a 
sociedade também são prioritários para 
87,5%.

De forma geral, os resultados mostram 
que temos, atualmente, uma magistratu-
ra plural. Um exemplo é a proposta que 
objetiva a descriminalização do uso de 
entorpecentes, que tem a posição con-
trária de 59,9% e favorável de 33,8%.

A diminuição da idade penal também 
provoca uma divisão entre os respon-
dentes: 48,1% se manifestaram favora-
velmente e 49,6% contrários. Quando 
se destaca os que optaram por “total-
mente a favor” ou “totalmente contra”, 
essa polarização é visível: 29,2% versus 
27,4%.

Avaliação das Instituições
Os entrevistados avaliaram a atuação 

de 14 instituições. A instituição mais 
bem-avaliada é a Polícia Federal, com 
nota 7,5. Em segundo lugar está o Mi-
nistério Público Federal. A pior nota foi 

conferida para o Governo Federal e para 
o Congresso Nacional – 2,8 para cada 
uma das instituições.

Dentre todas as instituições avaliadas, 
10 receberam notas de aprovação igual 
ou superior a cinco; e quatro foram re-
provadas com notas abaixo de cinco.

Avaliação do Judiciário brasileiro
Na avaliação dos entrevistados, a prin-

cipal deficiência do Judiciário brasileiro 
é a morosidade – as avaliações “ruim” e 
“muito ruim” somam 48%. A estrutura 
funcional aparece em seguida como a 
característica pior avaliada, somando 
38,9% entre “ruim” e “muito ruim”.

O item que recebe a melhor avaliação 
é a estrutura de informática, com 34,5% 
de “muito bom” e “bom”. Observa-se 
que a maior parte dos entrevistados 
conferiu avaliação “regular” para todas 
as características em análise.

Boa parte dos magistrados que res-
ponderam à pesquisa considera que o 
sistema moroso e a legislação arcaica 
continuam representando entraves ao 
desenvolvimento do País. O excesso de 
recursos e a falta de estrutura são pro-
blemas graves que resultam no conges-

tionamento da Justiça. Como reflexo, 
91,9% dos entrevistados são favoráveis 
ou totalmente favoráveis à redução das 
possibilidades de recursos aos tribunais 
superiores.

Em relação às eleições para preenchi-
mento dos cargos de direção nos tribu-
nais, 78,2% avaliam que todos os juízes 
devem ter direito ao voto, mas a maioria 
(67,9%) considera que apenas os desem-
bargadores são elegíveis.

A aposentadoria compulsória de ma-
gistrados aos 70 anos é defendida por 
73,2% dos entrevistados, enquanto ape-
nas 23,5% são favoráveis ou totalmente 
favoráveis à aposentadoria compulsória 
aos 75 anos.

Gestão AMB
O trabalho da atual diretoria também 

foi avaliado pelos seus associados, e as 
notas atribuídas às questões de defesa de 
prerrogativas, representação institucio-
nal e prestação institucional foram de 
aprovação em todos os itens. A defesa de 
prerrogativas é a iniciativa que registra 
o maior percentual de prioridade alta, 
com 90,6%, seguida pela representação 
institucional, com 80,6%.

CONTRA
86,0%: Participação político-partidária de magistrados
84,7%: Participação político-partidária de membros do MP
69,3%: Aposentadoria compulsória de magistrados aos 75 anos

A FAVOR
95,6%: Estabelecer um prazo máximo para pedido de vista em qualquer órgão colegiado
91,9%: Reduzir as possibilidades de recursos aos Tribunais Superiores
90,7%: Transformar o STF em Corte Constitucional
78,4%: Extinção do quinto constitucional como forma de ingresso na magistratura
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Em sessão administrativa, realizada 
em 2 de dezembro, os ministros do 
Supremo Tribunal Federal aprova-

ram que os juízes de primeiro grau possam 
escolher seus indicados para os cargos di-
retivos dos tribunais, em lista tríplice, no 
texto da proposta de nova Loman.

O presidente da AMB, João Ricardo 
Costa, acompanhou a sessão. “É uma 
bandeira histórica da AMB que todos os 
juízes possam escolher seus presidentes. 

A proposta que foi aprovada na sessão 
administrativa não contempla integral-
mente o anseio da magistratura, que é a 
eleição direta com a participação de to-
dos os juízes, mas ela avança significativa-
mente no momento em que oportuniza 
aos juízes de primeiro grau a votação dos 
nomes que se colocam à disposição para 
concorrer aos cargos diretivos dos tribu-
nais. Vamos continuar lutando pelo voto 
universal”, afirmou o magistrado.

A redação do artigo 26 da nova Lo-
man, aprovada pelos ministros, ficou 
redigida da seguinte maneira:

“Nos demais tribunais, são elegíveis 
os membros efetivos com, no mínimo, 
dois anos de jurisdição no tribunal e que 
tenha sido indicados pelos magistrados 
de primeiro e segundo grau, em votação 
majoritária, direta e secreta, para com-
por a lista tríplice, submetida a escrutí-
nio na forma do disposto no artigo 25”. 

Magistrados entendem como um voto de desconfiança qualquer tentativa de apoderamento

Magistrados entregaram manifesto ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em Brasília

A reivindicação da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil (Ajufe) 
ao Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) para assumir a jurisdição eleito-
ral foi o principal assunto da reunião do 
presidente da AMB, João Ricardo Costa, 
dos presidentes de tribunais de Justiça, 
associações regionais de magistrados e 
de tribunais regionais eleitorais, com o 
ministro Gilmar Mendes do Supremo 
Tribunal Federal (STF). No encontro, 
que ocorreu em 15 de dezembro, os pre-
sidentes entregaram manifesto de defesa 
da jurisdição eleitoral contra a pretensão 
da Ajufe, que inclusive já obteve parecer 
favorável na Procuradoria Geral da Re-
pública (PGR).

“Relatamos nossa apreensão com a pre-
tensão da Ajufe. Para nós, é um indicativo 

de desprestígio o pedido dos juízes fede-
rais porque a eficiência da Justiça Eleitoral 
foi construída pelo trabalho e pela história 
dos juízes estaduais”, disse João Ricardo.

O presidente da AMB afirmou que 
todos os Tribunais do país estão preocu-
pados com a proposta da Ajufe. “A Justi-
ça Eleitoral é um ramo da Justiça que se 
notabiliza pela eficiência e a sua estrutura 
não está a exigir alterações. A pretensão 
da Ajufe somente se justifica em motivos 
alheios ao interesse público”, ressaltou.

Após a explicação do presidente da 
AMB, o ministro Gilmar Mendes disse 
que todo o Tribunal Eleitoral tem exata 
consciência da gravidade dessa decisão pe-
los aspectos históricos e pela repercussão. 
“Fiquem tranquilos que vamos analisar 
esse caso com muito cuidado”, ponderou.

Segundo consta no documento, a pe-
tição da associação é inconstitucional, 
uma vez que “qualquer alteração do mo-
delo idealizado em 1988 (…) demanda-
ria alteração da Carta da República me-
diante atuação do Poder Reformador 
competente, sendo inadmissível que se 
o pretenda fazer mediante juízo inter-
pretativo, em sede administrativa, por 
meio de Resolução”.

A AMB, o Conselho dos Tribunais 
de Justiça e o Colégio de Presidentes de 
TRE’s afirmam também que “a magis-
tratura estadual entende como um voto 
de desconfiança qualquer tentativa de 
apoderamento da jurisdição eleitoral, 
que é um patrimônio do Poder Judiciário 
brasileiro construído durante todos esses 
anos, inclusive por um longo período sem 
qualquer contrapartida remuneratória”. 
E completam argumentando que é inad-
missível que o mero interesse remunera-
tório possa mover a pretensão da Ajufe.

As entidades lembram ainda que o 
desempenho da jurisdição eleitoral em 
primeiro grau por parte de magistrados 
estaduais contribui para o sucesso já con-
solidado da Justiça Eleitoral brasileira, 
“que se posta como modelo de eficiência, 
agilidade e confiabilidade da apuração da 
verdade eleitoral, atuando como agente 
preponderante para o resguardo da esta-
bilidade democrática”.

AMB e Tribunais reagem contra pretensão da Ajufe de assumir a jurisdição eleitoral

AMB 
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STF aprova participação de juízes na indicação para presidência dos tribunais
Na nova Loman, magistrados de primeiro grau poderão escolher indicados, em lista tríplice
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Competências que recebem as maiores demandas foram Dívida Ativa Municipal e as Cíveis

O Judiciário fluminense encerrou 
o ano de 2015 com pouco mais 
de 10 milhões de processos em 

tramitação. Desse acervo, um total de 
1.977.763 recebeu sentenças. O quanti-
tativo é maior do que o registrado no ano 
passado, quando 1.918.143 processos 
tiveram decisão. Os dados correspon-
dem ao período de janeiro a novembro 
de ambos os anos. As competências que 
recebem as maiores demandas são as de 
Dívida Ativa Municipal e as Cíveis, com 
5,9 milhões e 1,3 milhão de processos, 
respectivamente.

Com o objetivo de reduzir o montante 
e buscar mudar a realidade da Justiça nos 
próximos anos, o TJ-RJ tem investido 
em mutirões de conciliação e caminhos 
alternativos à judicialização, com foco 
nos acordos extrajudiciais. Em agosto, o 
Tribunal deu início aos “Concilias”, mu-
tirão de negociação fiscal para solucionar 
processos de Dívida Ativa do Município, 
através de acordos de conciliação. O pro-
grama beneficia contribuintes que pre-
cisam quitar dívidas de impostos como 

IPTU, ISS, ITBI e taxas, além de multas 
administrativas, oferecendo descontos 
de até 80% e parcelamentos.

Com os Concilias, as prefeituras e o TJ-
RJ esperam reduzir o acervo de processos 
de execução fiscal em tramitação nas Varas 
de Fazenda Pública. Quinze localidades já 
receberam os mutirões este ano, totalizan-
do R$ 2,2 bi em valores negociados. Os lo-
cais são: Fórum Central; Barra da Tijuca; 
Porto do Rio; Zona Sul; Petrópolis; Rio 
Bonito; São João de Meriti; Nova Iguaçu; 
Itaperuna; Campos dos Goytacazes; Bom 
Jesus de Itabapoana; São Pedro da Aldeia; 
Cabo Frio; São Gonçalo e Saquarema.

O TJ-RJ também tem adotado me-
didas para eliminar processos das Varas 
Cíveis e dos Juizados Especiais Cíveis 
( JECs), responsáveis por receber ações 
entre consumidores e empresas, entre 
outros assuntos. Por ano, são 800 mil 
novos processos. Somente os JECs con-
centram mais de 55% das ações. As ini-
ciativas buscam conscientizar as partes 
de que a judicialização pode ser evitada, 
estimulando a realização de acordos ex-

trajudiciais e da conciliação para resolver 
conflitos. Como exemplo, é possível citar 
a conciliação pré-processual por aplica-
tivo de celular, o Projeto Expressinho e 
as atividades desenvolvidas pelo Centro 
Permanente de Conciliação dos Juizados 
Especiais Cíveis. Todas essas iniciativas 
são coordenadas pelo juiz Flávio Citro.

O Tribunal do Rio conta ainda com o 
Núcleo Permanente de Métodos Con-
sensuais de Solução de Conflitos (Nupe-
mec), que usa a mediação como método 
alternativo de resolução de conflitos. O 
núcleo é comandado pelo desembarga-
dor César Cury. Neste mês, o TJ-RJ tam-
bém aderiu à plataforma online Consu-
midor.gov, numa parceria com a Secreta-
ria Nacional de Defesa do Consumidor 
do Ministério da Justiça (Senacom).

“Temos que admitir que existe uma 
alta taxa de congestionamento no Judici-
ário fluminense, mas o TJ também tem 
conseguido ser o mais produtivo apesar 
de todos os obstáculos. É um caminho 
grande a trilhar. Temos carência de ser-
vidores, de magistrados e o país vive um 
momento difícil de crise que compro-
mete o orçamento, mas eu acredito que 
devemos investir cada vez mais na media-
ção e na conciliação. A Lei da Mediação 
e o novo CPC vão entrar em vigor em 
2016 e com isso teremos mais instrumen-
tos para trabalhar as nossas dificuldades”, 
ressaltou o presidente do TJ-RJ, desem-
bargador Luiz Fernando Ribeiro de Car-
valho, durante o lançamento do Anuário 
da Justiça 2016.

Tribunal encerra 2015 com quase 2 milhões de sentenças

TJ-RJ 
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O Guia de Cursos 2016 da Escola Nacional da Magistratura, da AMB, oferece 26 
cursos nacionais, como o de Execução Penal, Gestão Orçamentária, Direito do 
Consumidor, Media Training, Direitos Humanos. Entre as oito capacitações inter-

nacionais, estão mestre em Direito Comparado na Cumberland School of Law, na Samford 
University, mestrado e doutorado na Unversidade Clássica de Lisboa e curso de Direito do 
Consumidor no Canadá. No Rio de Janeiro, serão realizados os Cursos de Direitos Huma-
nos e Filosofia do Direito, o Programa de Capacitação em Poder Judiciário e o Congresso 
Internacional de Direito Ambiental. A novidade para 2016 é que a ENM passará a ofertar 
vagas para que magistrados estrangeiros possam participar dos cursos e eventos promovidos 
pela Escola. Para conhecer o Guia, acesse o site www.enm.org.br/docs/guia2016.pdf.

CURTAS

ENM lança Guia de Cursos 2016
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A Amaerj preparou festividades especiais para os associados 
celebrarem a chegada de 2016. Com clima familiar, o Ré-
veillon da Sede Campestre, em Vargem Grande, contou 

com gastronomia de requinte e foi embalada por DJ. Na noite da 
Virada, a Sede também promoveu uma grande ceia de confraterni-
zação. Para celebrar a chegada do novo ano, a Sede Praiana, em São 
Pedro da Aldeia, organizou uma festa animada, com saborosa ceia e 
música ao vivo. Dezenas de magistrados comemoraram o Réveillon 
especial com os seus familiares.

Magistrados, advogados, familiares e amigos prestigia-
ram o lançamento do livro “Correção Legislativa da 
Jurisprudência – Uma análise das emendas constitu-

cionais em matéria tributária”, de autoria do advogado Leonardo 
Antonelli, realizado em 15 de dezembro, no Museu da Justiça. Na 
obra, o autor discorre sobre a relação entre constitucionalidade, 
legalidade tributária e jurisprudência do Supremo Tribunal Fede-
ral, defendendo o princípio da separação dos poderes e a garantia 
da harmonia e equilíbrio entre eles.

Leonardo Antonelli lança livro sobre 
correção legislativa da jurisprudência

Presidente da Amaerj e desembargador Sylvio Capanema prestigiaram lançamento

Magistrados e familiares confraternizaram-se na Sede Praiana da Associação

CURTAS
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Réveillon nas Sedes da Amaerj

Queda de processos foi de 3,1% na comparação 
entre os anos 2013 e 2014

A quantidade de processos criminais que in-
gressou no Poder Judiciário caiu pela pri-
meira vez em cinco anos, chegando à marca 

de 2,68 milhões de casos novos de conhecimento em 
2014, uma queda de 3,1% em relação a 2013. Segun-
do o relatório Justiça em Números 2015 (ano-base 
2014), elaborado anualmente pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), a queda foi registrada apenas 
na área criminal – a variação de processos novos de 
conhecimento não criminais subiu 1,6% no período.

Mesmo com a queda do último ano, o acumulado 
de novos processos criminais de conhecimento entre 
2009 e 2014 aumentou 11%, colaborando para uma 
taxa de congestionamento de 69%. Na segunda ins-
tância, houve aumento de novos casos criminais tanto 
no último ano – 8,3% entre 2013 e 2014 – quanto no 
período entre 2009 e 2014 (40%).

Casos 
Mesmo com o aumento de produtividade dos juí-

zes, que concluíram 7,1% a mais de processos crimi-
nais em 2014 em relação a 2013 (31,2% de aumento 
considerando o quinquênio 2009/2014), o estoque 
continuou a subir. Em 2014, foram registrados 7,4 
milhões de processos pendentes, 5,7 milhões apenas 
no conhecimento de primeiro grau.

Esse aumento do estoque ocorre porque o número 
de casos novos está superando o de processos baixa-
dos ano a ano. Em 2014, foram 3,7 milhões de novos 
casos criminais em todas as instâncias do Judiciário, 
ante 3,5 milhões de processos baixados.

Execução
O estudo também indica dados sobre a execução 

em processos criminais, fase iniciada quando já há 
decisão condenatória definitiva. Em 2014, foram re-
gistrados 265,7 mil novos casos de execução de penas 
privativas de liberdade e 162 mil de penas não priva-
tivas de liberdade, um aumento de 21,7% e 34,6% em 
relação a 2013, respectivamente.

Quando a comparação é feita entre os anos de 
2009 e 2014, a variação é ainda mais expressiva. O 
aumento foi de 79,3% em casos novos em penas pri-
vativas de liberdade e 58,3% de não privativas de li-
berdade. Em 2014, o estoque de execuções em pena 
privativa de liberdade era de 880,4 mil processos e, 
de não privativa de liberdade, de 360 mil processos. 
A taxa de congestionamento na fase de execução cri-
minal é de 81%.

Casos novos na Justiça Criminal 
caem pela primeira vez em cinco 
anos

CNJ
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Na noite de 12 de dezembro, a Amaerj realizou a 
tradicional confraternização da magistratura flu-
minense. Cerca de 600 associados participaram 

da Festa de Final de Ano, realizada no Copacabana Palace. 
A festividade foi embalada por Frejat e DJ Cappelli. A con-
fraternização contou com gastronomia e decoração espe-
ciais para os associados. Além das novas músicas, Frejat re-

lembrou os grandes sucessos do Barão Vermelho, como Por 
Você, Puro Êxtase, Bete Balanço e Pro Dia Nascer Feliz. Em 
seguida, DJ Cappelli esquentou a pista de dança com os hits 
do momento. A juíza Veleda Suzete Saldanha Carvalho foi 
a vencedora do sorteio e ganhou o cruzeiro “Ilhas Gregas e 
as Maravilhas Turcas”, oferecido pela TM Travel, agência de 
turismo conveniada à Amaerj.

Centenas de associados confraternizam-se na Festa de Final de Ano

EVENTOS
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Apoio
Instituto

FLUXO FINANCEIRO

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

Demonstrativo da AMAERJ Outubro Novembro Dezembro

Saldo Abertura ( C/C + Aplicações ) 900.941,05 977.946,51 562.979,03

Receitas da AMAERJ
Mensalidades de Associados / Dependentes 276.010,80 275.610,80 329.376,20
Taxa Administrativa Golden Cross 25.749,15 20.544,66 17.891,13
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos 13.874,92 13.408,89 12.247,77
Subvenções Diversas 32.980,00 118.380,01 115.200,00
Reserva Colônia / Campestre 11.953,77 16.654,69 31.206,79
Receitas Financeiras / Rendimentos 402,41 200,97 175,65
Recebimento do Seguro de Vida 108.053,11 108.353,46 107.213,85
Recebimento de Empréstimos dos Associados 34.591,65 34.591,65 34.569,53
Receb. Do Plano 3G VIVO 4.569,35 4.569,35 4.500,50
Venda de Patrimônio - - -
Conta de terceiros 86.030,86 6.462,70 87.556,65
Total de Receitas 594.216,02 598.777,18 739.938,07

Despesas da AMAERJ
Salários 67.207,81 138.717,76 73.733,38
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp) 43.324,39 43.655,72 60.725,10
Encargos (inss, fgts, pis ) 44.624,38 38.097,50 78.582,12
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio) 30.257,34 23.995,91 9.998,14
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ 30.225,51 32.299,70 28.100,32
Eventos / Encontros / Confraternizações 55.764,48 423.651,52 347.046,03
Boletins, Jornais, Revista e Correios 12.339,33 8.456,73 857,15
Material de Escritório / Uso e Consumo 7.189,43 3.027,21 4.084,19
Manutenção e Conservação Bens - - -
Despesas Bancárias 690,10 955,60 730,20
Despesas com Regionais e Subseções 51.691,95 49.856,70 70.595,70
Despesas Extraordinárias 6.293,03 2.843,93 5.588,87
Investimentos / Imobilizações 468,81 468,81 468,81
Impostos Diversos 3.695,44 2.181,85 1.126,94
Plano 3G VIVO 10.448,88 10.448,88 10.448,88
Repasse Seguro de Vida Magistrados 109.650,60 110.160,22 109.994,88
Repasse dos Empréstimos dos Associados 41.672,58 34.629,27 34.629,27
Repasse para conta de terceiros 1.666,50 90.297,35
Total de Despesas 517.210,56 1.013.744,66 836.709,98

Saldo Final ( C/C + Aplicações ) 977.946,51 562.979,03 466.207,12
Valores em Depósito para Repasse a terceiros 461.410,63 377.790,46 448.507,17
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ 516.535,88 185.188,57 17.699,95

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura ( Aplicações ) 988.690,05 1.000.051,49 1.020.289,72
Mensalidades "FAIM" 1.666,50 10.708,15 -
Despesas / Consultoria - - -
Receitas Financeiras / Rendimentos 9.694,94 9.530,08 2.131,11

Saldo Final ( Aplicações ) 1.000.051,49 1.020.289,72 1.022.420,83

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura ( C/C ) 3.844,77 3.870,96 3.897,15
Mensalidades Desportos 779,55 779,55 796,65
Despesas 716,16 716,16 716,16
Despesa Bancária 37,20 37,20 39,35

Saldo Final ( C/C ) 3.870,96 3.897,15 3.938,29

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura ( C/C ) 21.876,78 21.876,78 21.876,78
Doações Recebidas - - -
Doações Realizadas - - -
Transferência entre c/c - - -

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

Demonstrativo da AMAERJ - Projeto Sonhar

Saldo Abertura ( C/C ) 3.528,57 3.663,77 3.798,97
Doações Recebidas 170,00 170,00 170,00
Doações Realizadas / Despesas 34,80 34,80 20,86

Saldo Final ( C/C ) 3.663,77 3.798,97 3.948,11


