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Correção:
Informamos que houve uma falha na redação de um trecho 

da reportagem de capa da Revista Fórum nº 36 (julho/setembro de 

2013), “O Direito que se conquista no grito”. Em um dos parágrafos 

da página 11, o depoimento correto, dado pelo desembargador 

Paulo de Oliveira Baldez é o que segue: (...) “Na área penal também 

tem sido feitas várias prisões, algumas ilegais, que não estão 

se sustentando. Então, temos que estar atentos para agir com 

independência e imparcialidade.” 
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EDITORIAL

Este número da revista Fórum é quase uma “edição especial”, tradicionalmente publicada 
ao final de cada biênio e, consequentemente, ao término da gestão de cada um dos presidentes 
de nossa Associação. 

Não é diferente agora, quando nossa Diretoria encerra um período de dois anos de muito 
trabalho e importantes conquistas.  Assim, as páginas de nossa revista trazem o relato, a 
síntese, o sumário das atividades empreendidas ao longo desse período. 

Mais do que apenas prestar contas, acredito que esta edição especial tem a proposta 
de ressaltar aos leitores – em especial nossos associados – a importância da Amaerj e das 
entidades de classe da magistratura como um todo.

Por isso, além da reportagem de Capa e da matéria da seção Especial, que objetivamente 
apresentam os atos e fatos da gestão que ora se encerra, a Fórum nº 37 traz entrevista com 
o deputado federal Alessandro Molon (PT-RJ), um dos parlamentares que mais sólido apoio 
tem demonstrado aos projetos da magistratura. 

Além disso, trazemos artigos de colegas, dirigentes de associações de classe – a juíza 
Hadja Rayane Alencar, presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte 
(Amarn) e o juiz Sérgio Junkes, presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses 
(AMC) –, cujo teor tem similar objetivo: a valorização das entidades que representam nossa 
categoria Brasil afora.

Esta edição é também a oportunidade de ler uma das primeiras entrevistas exclusivas 
com o juiz Rossidélio Lopes da Fonte, o novo presidente da Amaerj para o biênio 2014-2015. 

Adicionalmente, quero registrar meu agradecimento a todos os diretores, colaboradores 
e parceiros pela dedicação e empenho nos últimos dois anos. A Amaerj faz parte de minha 
história de vida e, com orgulho, tive a oportunidade de presidi-la por duas gestões. Sigo 
zelando pelos interesses da classe, aqui em nossa entidade e nos demais fóruns em que a 
defesa de nossas prerrogativas se faça necessária.

Deixo o meu muito obrigado a todos e um forte abraço.

Fim de  
um ciclo

Am
aerj

Cláudio dell´Orto - Presidente da Amaerj
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Iniciada em fevereiro de 2012, a diretoria liderada 
pelo desembargador Cláudio dell´Orto encerra sua 
gestão no final de janeiro de 2014. Para apresentar 
um balanço das atividades realizadas no período do 

mandato de dois anos à frente da Associação, a revista 
Fórum preparou um levantamento das ações da Diretoria. 
Nesta edição, além do resumo das iniciativas, você confere 
as entrevistas e depoimentos dados por alguns dos 
magistrados integrantes do grupo: os juízes Paulo Mello 
Feijó (vice-presidente); Jorge Luiz Martins Alves e Rosa 
Maria Cirigliano Maneschy (membros efetivos do Conselho 
Deliberativo e Fiscal); Raquel de Oliveira e Eduarda Monteiro 
de Castro Souza Campos (respectivamente, 1ª e 2ª 
tesoureiras); e o desembargador Walter Felippe D’Agostino 
(diretor do Departamento Cultural).

Os entrevistados apontaram as mais relevantes 
iniciativas da diretoria da Amaerj no biênio 2012-2013, 
destacando a manutenção dos bons relacionamentos, 
não apenas no âmbito da Associação, mas principalmente 
com os demais públicos de interesse. “Cumprindo o que 
era esperado, o presidente teve a habilidade de manter o 
diálogo positivo entre todos, evitando desgastes ou atritos 
de qualquer ordem. Esse ambiente pacífico é extremamente 

Balanço da Gestão
 Fim de uma etapa, começo de outra
Nesta edição, a equipe de jornalismo da Amaerj preparou um amplo 
levantamento sobre as ações empreendidas pela diretoria no biênio 2012-2013. 
Saiba quais foram as iniciativas, projetos e realizações e conheça a opinião dos 
magistrados sobre a gestão que se encerra.

Reportagem: Ada Caperuto, Diego Carvalho e Flávia Rodrigues
Edição: Ada Caperuto

importante para qualquer associação de classe executar 
aquilo a que se propõe. Com isso, foi possível colocar em 
prática, com toda a tranquilidade, os pleitos de interesse 
da magistratura”, opina o desembargador Walter Felippe 
D’Agostino.

O juiz Jorge Luiz Martins Alves concorda, afirmando 
que todas as tratativas administrativas, políticas e judiciais 
foram marcadas por serenidade e máxima educação, 
como se exige nas relações sociais. “Estou absolutamente 
convencido de que a segunda passagem de Cláudio 
dell’Orto pela presidência da Amaerj será sempre lembrada 
por atividades indiscutivelmente consentâneas à essência 
do Estado Democrático de Direito, o qual tem a pessoa 
humana como referencialidade”.

Tendo ocupado o cargo de vice-presidente da 
Amaerj, o juiz Paulo Mello Feijó, aponta, entre as muitas 
iniciativas, a criação de oportunidades de participação dos 
magistrados, como nos Ciclos de Debates Institucionais 
e nas Assembleias Gerais, com a discussão de temas 
relevantes para a classe. “Entre eles, destaco a deliberação 
sobre a ação de indenização por perdas vencimentais, que 
já está em curso”, pontua. A juíza Raquel de Oliveira, por sua 
vez, menciona a publicidade individual dos vencimentos 

CAPA



Revista Fórum  7

e a resolução 07 do Conselho da Magistratura, como os 
assuntos mais importantes. “Sabemos que nada tem 
valor se não houver a participação dos associados, algo 
permitido pelas diversas reuniões abertas de diretoria”, 
comenta ela. A magistrada também elogia os Ciclos, por 
oportunizarem a participação intensa dos associados para 
discussão sobre unificação de entrâncias, gabinetes dos 
juízes, sistema de informática do TJ-RJ e democratização 
interna do Poder Judiciário – incluindo a participação 
do senador Eduardo Suplicy (PT-SP) e do deputado 
Alessandro Molon (PT-RJ). Essa oportunidade de interagir 
com respeitadas personalidades do parlamento é o que 
sobressai na perspectiva de abordagem do juiz Jorge Luiz 
Martins Alves, quando se refere ao evento que, segundo 
ele, “contou com massiva participação dos colegas, que 
foram submetidos à reflexão sobre temas significativos”.

Na opinião da juíza Rosa Maria Cirigliano Maneschy 
sobre o desempenho da diretoria da Amaerj deve ser 
evidenciado o trabalho constante de valorização dos 
associados, como no caso da mobilização contra as PECs 
75, 53 e 505, que tendem a abolir garantias essenciais da 
magistratura. Outra importante ação, de acordo com ela, 
foi a defesa de eleições diretas nos Tribunais estaduais, 
sobre o que se pronuncia o juiz Paulo Feijó. “A retomada 
dos projetos relativos a avanços institucionais também 
foi muito importante e resultou na apresentação do 
projeto de alteração do Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça, que visa possibilitar a participação de todos os 
magistrados na eleição dos integrantes da administração 
superior. A medida, ante o acompanhamento de gestões 
políticas que contribuíram para a aprovação do Projeto de 
Emenda Constitucional na CCJ da Câmara dos Deputados, 
estabelece a eleição direta para os Tribunais”, lembra ele.

Esta também é, na visão do juiz Jorge Luiz Martins 
Alves, uma das duas mais relevantes iniciativas da última 
gestão. “Foi uma vigorosa defesa dos argumentos que 
sustentam a adoção das eleições diretas nos Tribunas, 
seja com reivindicações à presidência da Corte e as 
legislativas, seja com intensa mobilização pela aprovação 
da PEC 187/2012, bem como a postulação apresentada 
em outubro para que se ultime a alteração do Regimento 
Interno do nosso Tribunal para permitir a participação 
de todos os juízes vitalícios no processo de escolha da 
mesa diretora do Tribunal”, declara. Outro feito que ele 
menciona é a propositura da Ação Indenizatória em face 
da União Federal que, de acordo com o magistrado, se 
traduz como um “grito” de guerra pelo repúdio à omissão 
do parlamento no cumprimento do preceito constitucional 
de revisão anual do valor do subsídio.

D
ivulgação

Am
aerj

Am
aerj

Beatriz Cunha

Membros do Judiciário e Legislativo prestigiaram o 
lançamento do livro da juíza Andréa Pachá

Lançamento do livro do ministro Luis Felipe Salomão, na Amaerj, 
teve lotação máxima

Representantes de associações estaduais se reuniram na Amaerj 
pelas eleições diretas no TJ-RJ

Membros da Almagis, Amaerj, AGU, AMC, ACM e Amepe 
participaram de reunião sobre ATS 
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Paulo Feijó também chama a atenção para outros dois 
pontos importantes: a adesão da Amaerj ao movimento 
capitaneado pela Associação de Magistrados Catarinenses 
(AMC), em prol do restabelecimento do ATS (Adicional por 
Tempo de Serviço); e o intenso trabalho da área da defesa 
de prerrogativas, uma prioridade de qualquer associação, 
ele afirma. E este é o mesmo ponto ressaltado pela juíza 
Eduarda Monteiro de Castro Souza Campos como um 
dos êxitos da última gestão, mencionado como exemplo 
a defesa da Lei dos Fatos Funcionais. “Esse preceito 
é importante para a classe em muitos sentidos, como 
no pagamento de indenização de férias e licença, por 
exemplo”. Feijó complementa, lembrando que, no período, 
a Amaerj retomou assento junto à Comissão de Apoio à 
Qualidade dos Serviços Judiciários (Comaq) intensificando 
a participação da entidade junto à administração do 
Tribunal do Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). 
“Entendo que participar efetivamente das decisões que 
atingem diretamente os juízes foi uma grande conquista 

da gestão que ora se encerra.  Podemos constatar isso, 
também através das indicações para a  Comissão de 
Análise e Acompanhamento do Processo de Execução do 
Orçamento do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, 
da própria Comaq e também nas reuniões com deputados 
na Alerj, para tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias”, diz 
a juíza Raquel de Oliveira.

Cultura e Direitos Humanos
Reforçando o aspecto da multiplicidade de projetos, 

nas mais diversas áreas, o juiz Paulo Feijó também 
menciona a atuação da Amaerj no âmbito administrativo, 
especificamente no que diz respeito aos benefícios 
oferecidos. As duas sedes recreativas mereceram atenção 
na última gestão, com as reformas implementadas em São 
Pedro da Aldeia e reestruturação administrativa em Vargem 
Grande, trazendo ganhos para os associados. A juíza Rosa 
Maria Cirigliano Maneschy chama a atenção para o fato 
de que uma entidade de classe deve atuar também como 

Burno Itan

Am
aerj

Am
aerj

Magistrados e representantes de 60 países estiveram no Congresso Mundial sobre Justiça e Sustentabilidade Ambiental

Comissão da Amaerj se reuniu com o deputado Paulo Mello para 
tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Lançamento do I Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos Humanos 
promoveu o encontro de magistrados
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um centro para dinâmicas culturais e recreativas, além 
de ser, como tem sido a Amaerj, um espaço democrático, 
onde todas as opiniões são ouvidas e debatidas. “Isso 
só contribui para fortalecer o alcance de seus objetivos, 
os interesses dos associados e, consequentemente, a 
magistratura como um todo”, declara.

Nesse sentido, tendo ocupado o cargo de diretor do 
Departamento Cultural, o desembargador Walter Felippe 
D’Agostino menciona a parceria firmada com o Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro, em 2013. “Eu acredito que os 
magistrados de todo o Estado precisam ter acesso aos 
produtos culturais e a presidência acolheu rapidamente a 
minha sugestão. Isso facilitou a compra de ingressos para 
os espetáculos e até mesmo a realização de sorteios de 
convites para as apresentações que ocorreram ao longo 
do ano”.

Foi também na gestão sob a presidência de Cláudio 
dell´Orto que se deu a criação do Prêmio Juíza Patrícia Acioli 
de Direitos Humanos, cuja primeira edição foi realizada em 
dezembro de 2012. Na segunda, ocorrida em novembro 
de 2013, a premiação já havia conquistado a adesão de 
importantes parceiros, mostrando a relevância de uma 
iniciativa como esta. “Em dois anos, o prêmio teve um 
crescimento surpreendente, o que, além de demonstrar sua 
importância para toda a sociedade, revela a possibilidade 
de a magistratura apresentar pautas positivas a serem 
desenvolvidas em comunhão com a sociedade civil”, 
opina o juiz Paulo Feijó.

A láurea também contribui para preservar a memória e 
a missão da juíza assassinada em 2011. “Lutamos muito 
para que a colega Patrícia Acioli não fosse esquecida 
e para que sua morte não tenha sido em vão. Por isso, 
vale ressaltar a importância dessa homenagem a ela, 
que também contribui para divulgar  grandes trabalhos 
acadêmicos e práticas humanísticas”, diz a juíza Raquel 
de Oliveira. “Foi um movimento de excepcional relevância, 
pois albergado no contexto dos Direitos Humanos que é 

a marca perene do Estado Constitucional, a instituição 
do prêmio que homenageia a colega Patrícia Acioli, 
sobremodo pela imbricação e integração de inúmeras 
entidades representativas do Estado e, importantíssimo, da 
sociedade civil”, completa o juiz Jorge Luiz Martins Alves.  

  
Defesa da magistratura

Nos últimos dois anos, a Amaerj também aliou-se às 
entidades coirmãs para lutar por alguns pleitos em comum, 
por entender a importância de unir esforços. Assim, 
ampliando seu espectro de observação, os entrevistados 
também opinaram sobre a importância do associativismo 
na intercessão pelos interesses da magistratura. Para 
o desembargador Walter Felippe D’Agostino, a atuação 
dos organismos de defesa da classe é de fundamental 
importância, para os magistrados de toda e qualquer 
localidade do Estado, estejam eles em atividade ou não. Em 
particular, por ajudarem a valorizar a carreira. “A associação 
tem que estar presente, ser um amparo do juiz no interior 
ou na capital. De nada adianta ter um gabinete com todas 
as facilidades e você não tiver as condições de trabalho 
que precisa. E a associação pode fazer esse trabalho de 
fiscalizar, de cobrar do Tribunal as plenas condições para o 
bom desempenho da função judicante”, declara. 

Para o juiz Paulo Feijó, as associações da classe têm um 
papel fundamental, não apenas na defesa dos interesses 
coletivos, mas também individuais dos magistrados, em 
especial quando há ataques aos associados em razão 
do exercício de suas funções. A juíza Eduarda Monteiro 
de Castro Souza Campos cita como exemplo dos 
mencionados “ataques”, a opinião expressa por alguns 
órgãos da imprensa. “Precisamos estar mais presentes 
na mídia, a fim de combater e desmentir reportagens 
tendenciosas e maliciosas que afetam nossa imagem e nos 
desmoralizam”, acrescenta a juíza Rosa Maria Cirigliano 
Maneschy. Nesse ponto, Paulo Feijó cita a ampliação do 
espaço da Amaerj junto à mídia. “Foi muito importante e 

Am
aerj

Am
aerj

Amaerj Tennis Open realizou divertidos encontros na sede 
campestre 

OAB reconheceu equívocos em reportagem após desagravo 
realizado, em Nova Iguaçu, pela Amaerj
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se constata por, atualmente, a associação ser procurada 
com frequência para expor seu posicionamento, quando 
surgem assuntos relacionados ao Judiciário. Outro grande 
destaque nesta área foi o media training, disponibilizado 
aos magistrados, instrumento de grande importância nos 
dias atuais”, diz. 

Em dois anos, o trabalho desenvolvido pela assessoria 
de imprensa RV&A, somado à qualidade, credibilidade e 
disposição dos porta-vozes da Amaerj no atendimento à 
imprensa, resultou em ampla visibilidade das ações e projetos 
da entidade nos principais veículos de comunicação do País. 
Os resultados parciais – antes do fechamento dos relatórios 
de análise de mídia de dezembro de 2013 – mostram que 
foram 1.796 inserções na mídia impressa e online (média 
de 74,8 por mês) e 68 entrevistas para emissoras de rádio 
e TV (média de 2,8 por mês), totalizando 1.813 veiculações. 
No período, foram redigidos e enviados à imprensa de todo 
o Brasil releases, notas, artigos e 36 edições da coluna 
quinzenal “A Justiça e Você”, criada com a meta de ampliar 
a interação da Amaerj com veículos do interior do Estado do 
Rio de Janeiro e de todo o Brasil. 

A juíza Raquel de Oliveira opina que as entidades 
de classe têm um papel fundamental na defesa dos 
interesses da magistratura, principalmente na valorização 
do magistrado e de suas realizações profissionais. “O 
próprio juiz não tem como divulgar o seu trabalho, depende 
da entidade associativa fazê-lo, inclusive como forma de 
mostrar a importância do juiz para a sociedade. Atualmente, 
é raro alguém que não teve um processo julgado por um 
juiz, ainda que seja uma simples causa de juizado ou um 
processo na área de família.   Precisamos de motivação 
e sabemos que só o reconhecimento pode resgatar a 
autoestima daqueles que dedicam a maior parte da sua 
vida à jurisdição”. A juíza Rosa Maria Cirigliano Maneschy 
concorda e defende que, apesar das conquistas, ainda é 

preciso avançar no tocante a valorização da magistratura 
perante a sociedade. “No âmbito da Justiça Estadual, 
devemos nos apresentar melhor à população, mostrar 
a nossa carga de trabalho e o nosso empenho para uma 
melhor prestação jurisdicional”, comenta. 

Para o juiz Paulo Feijó as entidades de classe 
devem ser vistas como o local onde os debates são 
despersonalizados, o que permite a livre participação dos 
magistrados em discussões que podem levar a grandes 
avanços institucionais. Ele lembra que, historicamente há 
intervenções importantes em conquistas relacionadas, por 
exemplo, a democratização interna do Poder Judiciário. 
“Atualmente, contudo, a crise que vem atingindo a 
magistratura tem demonstrado a importância de se pautar 
prioritariamente as questões vencimentais. Neste campo, 
apenas o intenso trabalho político associativo, que conte 
com a participação e envolvimento de todos os associados, 
pode render frutos à classe”, declara.

Walter D´Agostino diz que a associação não pode 
deixar de ser prestigiada pelo magistrado e esta, por 
seu lado, deve honrar aquilo que se espera dela como 
representante da classe. “Os magistrados devem ter em 
mente que sua participação é crucial. Não importa se 
a favor ou contra, ele tem que levar a sua ideia, os seus 
problemas, pensamentos, angústias. E a associação deve 
ser o receptáculo, aquela que presta todo o apoio para que 
esse juiz seja o que a comunidade espera dele”, conclui.

“A coesão das entidades de classe no enfrentamento é 
o único meio eficaz à solerte tentativa de transmutarmo-
nos de Poder do Estado para Departamento de um dos 
entes do Estado ora instrumentalizado, possivelmente do 
Ministério da Justiça. Cuidemo-nos todos. Não basta orar 
e vigiar, é necessário agir no inóspito território da política 
e no fraterno e sincero campo da sociedade da qual 
fazemos parte”, declara o juiz Jorge Luiz Martins Alves.

Am
aerj

Am
aerj

Amaerj promoveu encontro entre Judiciário e Legislativo Associados entregaram ao presidente do TJ-RJ proposta para a COMAQ
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Atuação institucional
Eleições diretas: a Amaerj fez reivindicações ao 

Parlamento e à presidência do TJ-RJ, mobilizou-se pela 
aprovação da PEC 187/2012, colheu um abaixo-assinado 
de juízes fluminenses, e apresentou um requerimento, em 
outubro de 2013, que pede alteração do Regimento Interno 
do Tribunal, para permitir a participação de todos os juízes 
vitalícios no processo de escolha da mesa diretora do 
Tribunal.

 Estímulo à participação: realização, nos dois anos, da 
Assembleia Geral Extraordinária, em que foram votadas 
propostas de extrema relevância para a classe. Em 2012, 
cento e dois associados participaram da assembleia que, 
dentre os temas votados, debateu a publicidade individual 
dos vencimentos e a resolução 07 do Conselho da 
Magistratura.

  Ciclo de Debates Institucionais: contou com a 
participação intensa dos associados e resultou em 
requerimentos administrativos ao TJ-RJ. Os temas 
discutidos foram: Unificação de Entrâncias, Gabinetes dos 
juízes, Sistema de Informática do TJ e Democratização 
interna do Poder Judiciário (com participação do senador 
Eduardo Suplicy e do deputado Alessandro Molon).

  Reuniões Abertas de Diretoria: realizadas ao longo 
dos dois anos, permitiram intensa participação da classe 
nas decisões da Associação.

  Regionais: realizadas periodicamente, as reuniões 
com presidentes das Regionais da Associação tiveram o 
objetivo de tratar de temas relativos aos juízes do interior.

  Planejamento Estratégico: definição das ações para 
2013 e prestação de contas da Amaerj pelo ano de 2012.

 Deliberações
Indicações: da desembargadora Ana Maria Pereira 

de Oliveira para integrar a Comissão de Análise e 
Acompanhamento do Processo de Execução do 
Orçamento do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro (Copae) e do juiz Gustavo Quintanilha para fazer 
parte da Comissão de Apoio à Qualidade dos Serviços 
Judiciais (Comaq).

Propostas à Comaq: foi criada uma comissão integrada 
pelos juízes Rossidélio Lopes da Fonte, André Cortes e 
Alessandra Bilac, que levou sugestões dos associados à 
presidência do TJ-RJ.

Previdência: foi criada a Comissão de Previdência 
Pública Complementar para colaborar com a administração 
do TJ-RJ na defesa dos interesses do Poder Judiciário 
e da magistratura. A Amaerj ingressou na Previdência 
Associativa do Ministério Público e da Justiça Brasileira 
(Jusprev), como uma das associações instituidoras.

 
Defesa de Direitos e Prerrogativas dos associados:

• Mobilização contra as PECs 75, 53 e 505, que tendem 
a abolir garantias essenciais do Ministério Público e da 
magistratura.

• Atuação, através do advogado Roberto Rosas, na 
defesa da Lei de Fatos Funcionais, objeto da ADI 4393, que 
tramita no STF. 

• Atuação na ação que trata do Fundo de Reserva, no 
STJ e requerimentos administrativos para pagamento 
imediato diante do reconhecimento pelo STF de que a 
contribuição deve ser devolvida pelo Estado, em face da 
extinção unilateral do Fundo.

As principais ações da AMAERJ – Gestão 2012/2013

Am
aerj

Luis H
enrique

A Amaerj firmou parceria com o Theatro Municipal do Rio Cerimônia de encerramento do II Prêmio Patrícia Acioli de Direitos 
Humanos teve grandes homenagens
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• Defesa judicial e administrativa de interesses de 
aposentados e pensionistas, em especial, pela conversão 
em pecúnia de licenças não gozadas.

• Ajuizamento de ações para indenização por perda 
remuneratória, em razão da não revisão anual do valor do 
subsídio e para a não retenção de Imposto de Renda na 
Fonte sobre valores considerados indenizatórios. 

• Mais de duzentos associados atendidos pelos 
advogados contratados pela Amaerj. Além disso, os que 
participam do Fundo de Apoio Institucional da Magistratura 
(Faim), contam com o pagamento de custas e despesas 
processuais com recursos do fundo.

• Desagravo em favor de juízes de Nova Iguaçu por 
informações equivocadas sobre os Juizados Especiais Cíveis 
veiculadas no jornal “Tribuna do Advogado”, da OAB-RJ.

• Desagravo em favor da juíza Ana Paula Azevedo Gomes, 
de Nova Friburgo, por declarações do presidente da OAB local.

• Desagravo em favor de juízes de Búzios, ofendidos por 
reportagem publicada em jornal local.

• Medidas em favor de associados de Campo Grande, 
ofendidos por advogado.

• Acompanhamento dos julgamentos dos acusados de 
matar a juíza Patrícia Acioli.

• Atuação como assistente de acusação na ação penal 
a que responderam os assassinos do desembargador 
Gilberto Fernandes. Todos condenados.

• Apoio nos casos em que há magistrados e familiares 
ameaçados.

•  Em entrevistas, a Amaerj pediu mais segurança nos 
fóruns, após invasão do Fórum de Bangu.

• Acompanhamento das investigações da morte do juiz 
Carlos Alfredo Flores da Cunha.

• Contratação dos serviços do escritório Nilo Batista 
& Advogados Associados, um dos maiores do Rio, para 
atendimento aos associados no âmbito criminal.

• Reuniões com deputados, na Alerj, para tratar da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias.

• Encontro com presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Joaquim Barbosa, e com o advogado-geral 
da União, ministro Luís Inácio Adams, pelo Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS).

•  Lançamento no Rio da campanha nacional “Olhos 
Abertos” pela valorização do juiz.

•  Definição de ações prioritárias com Grupo de 
Sentenças do TJ-RJ. 

• Acompanhamento de inspeção do CNJ no TJ-RJ, em 
março do ano passado.

• Apresentação de 38 requerimentos administrativos à 
presidência do TJ-RJ, na defesa de direitos e prerrogativas 
dos associados (veja reportagem na seção Especial). 

 Regionais
Ao longo do ano, as oito Seções Regionais da Amaerj de-

fenderam as prerrogativas dos associados, realizaram con-
fraternizações com os juízes do interior do Estado e criaram 
eventos esportivos (veja reportagem completa nesta edição).

Sedes recreativas
Durante os dois anos, as sedes campestre (Vargem 

Grande) e praiana (São Pedro da Aldeia) ofereceram 

Am
aerj

Reunião aberta de Diretoria debateu assuntos relevantes para a classe
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pacotes especiais de lazer e entretenimento em feriados, 
datas comemorativas e fins de semana. 

Houve reorganização administrativa e funcional da 
sede de Vargem Grande, com o saneamento financeiro 
através da quitação de todas as dívidas. A sede praiana 
ainda realizou reformas para melhor atender ao associado. 
(veja matéria nesta edição).

Direitos Humanos
Criação do Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos 

Humanos, para homenagear a juíza da 4ª Vara Criminal de 
São Gonçalo, assassinada em Niterói, em 2011. Realizado 
em 2012 e 2013, o Prêmio divulgou grandes trabalhos 
acadêmicos e práticas humanísticas ligadas à dignidade 
humana. A premiação contou com o apoio do banco 
Bradesco, da Rio Ônibus, do TJ-RJ, da Emerj, da Facha, 
do AfroReggae, do Gabriela Sou da Paz, de membros do 
Executivo e Legislativo, da classe artística, dos movimentos 
sociais, além da população.

Projetos Sociais
Criação do Fundo Sonhar Amaerj, sob responsabilidade 

da desembargadora Cristina Gaulia.
  Doações às famílias que ficaram desabrigadas em 

decorrência dos desastres naturais, ocorridos em março 
de 2013.

Doações e apoio aos casamentos comunitários 
realizados pelo TJ-RJ e ao Projeto Justiça Cidadã.

Parceria
Apoio à Jornada Mundial da Juventude, com a oferta 

das instalações da sede campestre para apoio ao evento.

Eventos
Inauguração da foto do desembargador Antonio Cesar 

Siqueira, na Galeria de Retratos de Presidentes da Amaerj.
Organização do Congresso Mundial sobre Justiça e 

Sustentabilidade Ambiental, da ONU, durante a Rio+20.
Organização do Seminário Internacional de Direito 

Penal e Criminologia, em outubro de 2012, que trouxe o 
jurista alemão Claus Roxin. 

Apoio ao II Seminário de Ciências Criminais do Rio de 
Janeiro, que trouxe o jurista italiano Luigi Ferrajoli.

Realização do Congresso Internacional de Responsabi-
lidade Civil, em dezembro do último ano.

 Palestra do Banco Bradesco sobre planejamento fiscal.
  Realização do debate “Discutindo o levante popular 

democrático”, que foi acompanhado por mais de 1.500 
pessoas, em 2013.

Realização de dois Seminários sobre Mediação e 
Conciliação.

Lançamentos de livros
Durante a gestão, o espaço físico da Associação foi 

cedido para os associados e juristas lançarem suas obras. 
Fizeram seus lançamentos o ministro Luis Felipe Salomão, 
os juízes Aylton Vasconcellos, Eduardo Klausner, José 
Eustáquio, Andrea Pachá, Andrea Barroso Vidal e Roberto 
Ayoub, além do advogado José Roberto de Castro Neves

.
Esporte

Realização do 19º Campeonato de Futebol de 
Magistrados do Sudeste, na Escola de Educação Física do 
Exército (EsEFEx), na Urca, em maio de 2012.

  Criação do Amaerj Tennis Open, realizado na sede 
campestre.

  Participação de dezenas de associados nos Jogos 
Nacionais da Magistratura, em abril de 2013.

 Associação vice-campeã dos Campeonatos Nacionais 
de Futebol Livre e Máster.

Cultural
Parceria com o Theatro Municipal, que permitiu sorteios 

regulares de convites para espetáculos e serviço exclusivo 
de compras.

Social
Retomada da Festa de Aniversariantes do Trimestre, 

que homenageou e presenteou diversos magistrados.
Realização da tradicional confraternização da magis-

tratura na Festa de Final de Ano.

Comunicação Social
Foram definidas novas diretrizes para as publicações 

institucionais (Revista Fórum e Amaerj Notícias), o boletim 
eletrônico diário e o site, que deixaram a comunicação 
entre a Associação e os associados mais clara e direta.

  A reformulada Revista Fórum abordou os temas: 
“Mulheres: Em busca da igualdade de direitos”, 
“Sustentabilidade, um caminho que passa pelo Direito 
Ambiental”, “Gestão do Judiciário: primeiros passos para 
o futuro”, “Os novos caminhos para a Justiça”, “Os 25 anos 
da Constituição Federal” e “Manifestações: O Direito que se 
conquista no grito”. 

Várias entrevistas, publicações de artigos e participação 
em programas de rádio e televisão para defesa da 
magistratura.

Curso de Media Training para associados.
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No final de 2012, a chapa Ética e Democracia foi 
eleita para representar os magistrados do Rio 
de Janeiro. Ao assumir a presidência da Amaerj, 
o desembargador Cláudio dell’Orto afirmou 

que a defesa de direitos e prerrogativas da classe seria um 
compromisso indeclinável da nova diretoria. E assim foi feito. 
Durante os últimos dois anos, a Associação esteve envolvida 
em diversas lutas em prol de melhorias para a magistratura.

“Uma das grandes preocupações no último biênio 
foi a efetividade da defesa de direitos e prerrogativas da 

magistratura. Adotamos linhas de atuação definidas: luta 
pela remuneração justa, luta por melhores condições de 
trabalho, defesa de prerrogativas e apoio específico nas 
violações ocorridas”, afirma o magistrado, que comandou 
a Associação pela segunda vez.

Nesta entrevista, Cláudio dell’Orto faz um balanço de 
sua administração. Além dos direitos e prerrogativas, 
o magistrado aborda a defesa das eleições diretas nos 
Tribunais, a participação democrática dos associados, a 
criação do Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos Humanos, 

Em entrevista, o presidente da Amaerj no biênio 2012-2013,  Cláudio dell’Orto, faz um balanço 

da gestão e enumera as lutas e conquistas da magistratura fluminense

Defesa da classe com 
ética e democracia

CAPACAPA

Cláudio Luis Braga dell´Orto, presidente da Amaerj no biênio 2012-2013

Am
aerj

Diego Carvalho
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a comunicação institucional e as sedes recreativas. Novo 
vice-diretor da Escola Nacional da Magistratura (ENM), 
dell’Orto transmite o cargo ao juiz Rossidélio Lopes da 
Fonte, e assume a Sede Praiana.

Confira, a seguir, as opiniões de Cláudio dell’Orto sobre 
a gestão 2012-2013:

Defesa de direitos e prerrogativas
Uma das grandes preocupações no último biênio 

foi a efetividade da defesa de direitos e prerrogativas 
da magistratura. A carreira da magistratura perdeu sua 
atratividade e está sendo vilipendiada com o objetivo 
de impedir o pleno exercício da cidadania republicana. 
Adotamos linhas de atuação definidas: luta pela 
remuneração justa, luta por melhores condições de 
trabalho, defesa de prerrogativas e apoio específico nas 
violações ocorridas. 

No campo da defesa remuneratória, ajuizamos uma 
ação em face da União Federal com pedido indenizatório 
decorrente das omissões legislativas, totais ou parciais, 
na revisão anual do valor do subsídio. A ação originária 
recebeu o número 1804 e tramita no Supremo Tribunal 
Federal (STF), sob a relatoria do Ministro Teori Zavascky. 
Atuamos na ADI 4393, perante o STF, na defesa da 
constitucionalidade da Lei dos Fatos Funcionais e, em 
seguida, na defesa da simetria reconhecida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e que está sendo questionada 
pela OAB perante o Supremo. Atuamos no Congresso 
Nacional na defesa da vitaliciedade, pela manutenção 
da idade para aposentadoria compulsória, pelo fim da 
contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas 
e pelas eleições diretas. Em especial, no fim de 2013, pela 
aprovação do projeto de lei nº 6.218/2013, que eleva o 
valor do subsídio além dos 5% já aprovados. O projeto teve 
parecer favorável do deputado Roberto Santiago (PSD-SP) 
e reajusta o subsídio do ministro do STF, a partir de janeiro 
de 2014, para R$ 30.658,42 e a partir de janeiro de 2015, 
para R$ 32.191,34. 

Na luta por melhores condições de trabalho, fizemos 
vários requerimentos à administração do TJ-RJ, realizamos 
ciclos de debates sobre a estrutura da carreira e indicamos 
associados para comissões do Tribunal. Questionamos 
medidas adotadas pela Comissão de Apoio à Qualidade 
dos Serviços Judiciais (Comaq) para reestruturação de 
unidades judiciárias e pagamento de acumulações e 
auxílios somente pela análise de produtividade. Em especial, 
discutimos o critério matematicamente irrealizável de 
médias e medianas. Por tal critério, quanto mais se 
trabalha maior a linha média ou mediana, dificultando 

o recebimento da gratificação, muitas vezes por alguns 
décimos percentuais. Inconcebível o magistrado ser 
tratado como coelho que corre atrás da cenoura presa 
numa vara amarrada na sua própria cabeça.

A Amaerj mantém, com recursos próprios, vários 
escritórios de advocacia para integral atendimento dos seus 
associados. Mantivemos a plena capitalização do Fundo de 
Apoio Institucional da Magistratura (Faim), com aplicação 
na Cooperativa de Crédito dos Magistrados do Estado do 
Rio de Janeiro (Magicredi). O fundo constitui importante 
suporte financeiro para assegurar pagamentos de despesas 
processuais em casos de defesa judicial de associados 
atingidos por força da atividade judicante. Além disso, no 
último biênio realizamos atos políticos de desagravos em 
Nova Iguaçu, Nova Friburgo e Búzios. Fizemos reuniões 
com representantes da OAB e atuamos, em alguns casos 
especiais, como, por exemplo, assistentes de acusação no 
latrocínio que vitimou o desembargador Gilberto Fernandes.

Eleições diretas no Judiciário 
No Congresso Nacional, acompanhados pela maioria 

dos presidentes de associações estaduais, conseguimos 
a aprovação do parecer favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, por 
unanimidade. Há promessa do presidente da Câmara, de 
breve votação da proposta. Além disso, apresentamos 
ao TJ-RJ abaixo assinado pugnando pela alteração 
regimental, para que todos os magistrados vitalícios 
possam participar da eleição da mesa diretora do Tribunal. 
Tal medida, inclusive foi adotada pelo TRT da 4ª Região. 
Ainda, não houve manifestação formal da administração 
do TJ-RJ.

Participação democrática da classe
Mantivemos, ao longo do biênio, a prática das 

reuniões abertas a todos os associados, divulgando 
previamente os assuntos em pauta. Tal prática permite 
que a Amaerj expresse, de modo adequado, reivindicação 
ou posicionamento do maior número de associados. 
Nos assuntos mais relevantes, como ajuizamento de 
ações, foi necessária a realização de assembleias gerais. 
Adotamos a prática da reunião anual de planejamento 
estratégico para estabelecer um calendário de atividades 
para o ano.  Fizemos várias reuniões com os presidentes 
das seções regionais da Amaerj para garantir o processo 
de interiorização. O Conselho Deliberativo e Fiscal reuniu-
se ordinariamente para as prestações de contas que 
mantivemos em plena ordem e, extraordinariamente, para 
julgamento de recurso em face de decisão da comissão 
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eleitoral. Enfim, todos os órgãos formais e informais de 
gestão associativa, funcionaram regularmente ao longo 
do período.

Direitos humanos
A realização de duas edições do Prêmio Juíza Patrícia 

Acioli de Direitos Humanos é motivo de muito orgulho. 
Quando eleito presidente da Amaerj, trazia comigo a 
preocupação em implantar um prêmio para as atividades 
em prol dos direitos humanos. Acredito que esta é uma 
forma de aproximar a magistratura da sociedade em 
geral e das universidades. Constatei que o diálogo entre a 
magistratura e o povo está sofrendo muitas interferências 
ruidosas. A mídia nos apresenta como um poder não 
republicano. O povo desconfia da nossa atuação. Portanto, 
temos que atrair os órgãos de imprensa para uma pauta 
positiva. Além disso, não há diálogo entre a academia e a 
magistratura. A doutrina não dialoga com a jurisprudência. 
Um quer se sobrepor ao outro. Entrincheirados, estão 
em guerra. Há um evidente retrocesso no Judiciário, 
principalmente na defesa da dignidade humana. Portanto, 
o prêmio de direitos humanos constitui uma iniciativa 
de aproximação. Além da preocupação acadêmica, 
abrangemos o reconhecimento das práticas humanísticas 
e, em 2013, a premiação dos adolescentes que participaram 
do projeto Juristur - Conhecendo o Judiciário, realizado 
pela Amaerj em convênio com escolas públicas e privadas.

O apoio da juíza Denise Appolinária trouxe a lume 
a oportunidade de, simultaneamente, homenagear a 
memória de uma mulher, cidadã, mãe, trabalhadora que foi 
brutalmente assassinada com 21 tiros quando chegava em 
casa após um dia de trabalho. Pior, os indigitados autores 
do brutal homicídio seriam agentes da Lei. Nada mais 
simbólico: os homens da lei que matam a mulher da Lei. O 
conflito real entre forças antagônicas.

Portanto, o Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos 
Humanos foi cunhado pelo sangue derramado e busca 
mostrar que a verdadeira força é a dignidade da pessoa 
humana que deve suplantar a dor, o sofrimento, a 
humilhação, a violência e a intolerância. Acreditamos que 
o prêmio permitirá um novo olhar sobre a magistratura 
e os compromissos com o os objetivos fundamentais 
da República brasileira. Agradecemos a todos os 
colaboradores que permitiram sua concretização.

Comunicação
Mantivemos, nesse biênio, o pleno funcionamento dos 

mecanismos de comunicação da Amaerj, com a edição de 
boletim eletrônico diário, informativo e revista impressos. 

Nas edições da revista, demos ênfase a temas especiais 
como a sustentabilidade ambiental, a Conferência Rio+20, 
os 25 anos da Constituição e os movimentos populares 
de junho de 2013. Contamos, em todo o período, com a 
eficiente assessoria da Ricardo Viveiros & Associados, que 
presta serviços desde 2010 e que mantém um grupo de 
profissionais à disposição dos associados, inclusive para 
media training e gerenciamento de crises.

Além disso, participamos de vários programas 
de rádio e televisão e divulgamos artigos em vários 
jornais e revistas, defendendo direitos e prerrogativas da 
magistratura e demonstrando a necessidade de uma 
política remuneratória adequada para que a magistratura 
seja efetivamente instrumento da cidadania; a legalidade 
e necessidade de tratamento diferenciado da carreira da 
magistratura; a necessidade de um sistema previdenciário 
próprio; a luta pelas eleições diretas e pela manutenção da 
idade de setenta anos para aposentadoria compulsória.

Sedes recreativas
A sede praiana de São Pedro da Aldeia foi entregue toda 

reformada. A diretora, desembargadora Elizabete Alves 
Aguiar, implantou uma administração de resultados. Com 
o empenho da dedicada equipe local, foram reformadas a 
cozinha, banheiros das saunas e da piscina aquecida, sala 
de estar e restaurante. Os aparelhos de ar condicionado 
dos apartamentos foram trocados e o salão de jogos foi 
reformado. Toda a tela de proteção do campo de futebol e os 
brinquedos do parque infantil foram substituídos.

Com relação à sede campestre de Vargem Grande, 
quitamos toda a obra realizada na administração anterior e 
mantivemos em funcionamento, até maio de 2012, o SPA 
(Espaço Botani) que lá foi implantado. A partir de maio, a 
Mútua dos Magistrados comunicou à Amaerj o término do 
projeto do SPA. Imediatamente, quitamos todas as dívidas 
com as empresas terceirizadas que tinham sido contratadas 
para o funcionamento do SPA e iniciamos uma nova fase 
em Vargem Grande. Assumiu a direção o juiz Sandro Pitthan 
Espíndola e todo o espaço retornou ao pleno uso de todos 
os associados, com hospedagem, restaurante, quadra 
poliesportiva, duas quadras de tênis, campo de futebol de 
alto padrão, espaço para terapias, saunas seca e a vapor, 
piscina aquecida, duas churrasqueiras, piscinas para adultos 
e crianças, parquinho, salão de jogos e fitness club.

Nas duas sedes, tivemos intenso calendário de ativida-
des, com festas temáticas ao longo dos anos, destacando-se 
a tradicional chegada de Papai Noel, em Vargem Grande e 
os festivais de queijos e vinhos e de comida alemã, em São 
Pedro da Aldeia.
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Diego Carvalho

Rossidélio Lopes da Fonte, Presidente eleito para o biênio 2014/2015

Pelo resgate da imagem 
do juiz e do Judiciário
A autonomia e a valorização da classe são os principais objetivos do novo 
presidente da Amaerj, juiz Rossidélio Lopes da Fonte

Luis H
enrique

Durante o biênio 2014-2015 a Amaerj será 
presidida pelo juiz Rossidélio Lopes da Fonte. 
O resgate da valorização da carreira de juiz, 
a revisão anual do subsídio, o retorno do 

Adicional por Tempo de Serviço, a ampliação de parcerias, 
maior segurança da classe e eleições diretas são as 
prioridades da nova gestão. “Infelizmente, a carreira 
está sem o prestígio que merece. É necessário resgatar 
o valor do juiz. Exercer a magistratura com autonomia 
e independência é o que valoriza o juiz. Um juiz forte é 
elemento fundamental de segurança social”, afirma.

Magistrado desde 1995, o novo presidente da 
Amaerj coordenou, nos últimos sete anos, a Central de 
Mandados das Varas Cíveis e Empresariais do Estado. 
Em 2001, foi um dos autores de mandado de segurança 
relativo ao rodízio eleitoral, o que se repetiu em 2009, 
como representação junto ao CNJ. Rossidélio Lopes, que 
atua na 36ª Vara Cível da Capital, acredita que a Amaerj 
é uma extensão do gabinete do juiz, sendo sempre um 
local de união e comunhão de reivindicações. “Certo que 
a parte social deve continuar, assim como a participação 
nos eventos esportivos, mas a luta principal é pelo 
fortalecimento da carreira que escolhemos e que temos 
muito orgulho de participar. Com uma magistratura 
unida pode-se vencer os obstáculos que se levantam 
contra a carreira”.

CAPACAPA



   

18  Revista Fórum

Fórum - Qual é a principal meta no começo da gestão?
Rossidélio Lopes - Resgatar a imagem do juiz. Infeliz-
mente, a carreira está sem o prestígio que merece. A 
sociedade espera que o magistrado tenha segurança 
jurídica para julgar, então ele precisa ser valorizado. O 
juiz, hoje, perdeu espaço para outras carreiras jurídicas 
em função do excesso do trabalho e de cobranças. Então, 
resgatar e valorizar a nossa carreira é um item importante. 
Ademais, temos a bandeira das eleições diretas, que é 
uma reivindicação dos juízes de todo o Brasil. É preciso 
democratizar o processo eleitoral. O juiz fica pressionado 
pelas estatísticas impostas pelo CNJ e pelo excesso de 
processos. Mas não recebe o apoio necessário. Um juiz 
forte é elemento fundamental à segurança social.

Fórum - Como diz o nome da chapa, a autonomia e a 
valorização da classe serão uma busca da nova diretoria. 
De que forma estes objetivos serão postos em prática?
Rossidélio Lopes - A atividade fim do Poder Judiciário 
é a prestação jurisdicional. Exercer a magistratura com 
autonomia e independência é o que valoriza o juiz. Durante 
algum tempo, os gestores de nosso Tribunal optaram 
em valorizar mais a atividade meio, que seria a gestão 
administrativa, em detrimento da atividade fim. Se é certo 
que temos valorosos colegas participando da Administração 
Superior, estes não podem ser considerados melhores ou 
obterem privilégios em detrimento daqueles que optam em 
trabalhar incansavelmente na atividade fim. Cada juiz deve 
atuar como verdadeiro agente político, tendo a obrigação 
pessoal de prestar uma jurisdição partindo do seu livre 
convencimento. Cabe à Amaerj acolher a todos, tanto os juízes 
que estão no “front” cumprindo metas e objetivos, como os 
que estão na administração, impedindo que haja privilégios. 
Apenas a análise criteriosa do desempenho histórico de 
cada magistrado pode servir de elemento de convicção 
para a promoção por merecimento e o papel da associação 
é garantir esta igualdade de condições. Assim, o juiz será 
valorizado. A valorização da carreira também passa por 
mostrar à sociedade a importância do Poder Judiciário, mais 
precisamente da figura do juiz. Muitas vezes, pelo excesso 
de exposição de determinado caso, a sociedade julga antes 
mesmo do juiz, sem ver o processo. É necessário resgatar o 
valor do juiz, de analisar o processo, os documentos e suas 
provas, porque cria-se uma expectativa de condenação 
antes mesmo do julgamento e este é um fator negativo em 
relação à autonomia e independência do juiz. Não se fala das 

limitações que o juiz tem e dos milhões de processos que 
estão assolando os tribunais. Sempre se depara com a 

máxima de que a justiça é lenta.

Fórum - Quais são as propostas gerais da 
diretoria no âmbito da Defesa de Direitos e 
Prerrogativas?
Rossidélio Lopes - Nossas propostas partem 
sempre da defesa intransigente da autonomia 

e independência do associado no exercício de suas 
funções. Não deve haver distinção entre juiz e desembargador. 
Entendo como fundamental a questão vencimental, pois o 
fortalecimento da carreira de magistrado passa por uma 
remuneração digna e proporcional às responsabilidades do 
cargo. Neste sentido, a luta pela revisão anual do subsídio e 
do retorno do ATS devem ser destacadas, sendo obrigação 
da Amaerj ajuizar as medidas judiciais cabíveis. Entendo que 
é importante ressaltar que toda manifestação oportunista 
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de críticas à remuneração dos magistrados deve receber 
resposta imediata da entidade associativa. Com relação 
à carreira, nenhum magistrado pode ser beneficiado ou 
prejudicado em razão de sua naturalidade, religião, opção 
sexual, sobrenome, assiduidade ou falta de participação 
em eventos sociais. É obrigação da Amaerj estar ao lado 
de qualquer magistrado que se sinta prejudicado por 
qualquer um desses itens. Nos últimos cinco anos os juízes 
remunerados exclusivamente por subsídios perderam mais 
de 30% do seu poder aquisitivo. Por outro lado, as cobranças 
por metas e desempenhos esquecem que o número de 
processos cresce em progressão geométrica, enquanto 
o número de juízes cai. É neste contexto que devemos 
participar do processo associativo. Com uma magistratura 
unida pode-se vencer estes obstáculos que se levantam 
contra a carreira. Quanto à segurança, é uma questão 
que passa por uma logística e estratégica que nós temos 
discutido intensamente. O Tribunal efetivamente não está 
imune dessa questão. A reivindicação nós fazemos junto 
com o próprio Tribunal. Agora, é trabalhar a inteligência da 
polícia civil, militar e dos agentes do Tribunal de Justiça.

 
Fórum - Como será feito o contato com os associados da 
capital e do interior, para saber as demandas e solicita-
ções da classe?
Rossidélio Lopes - O elemento fundamental é conseguir 
chegar a todo associado diariamente, para isso uma 
assessoria de comunicação ágil e transparente serve 
como elemento fundamental para que, ao chegar ao 
trabalho através de seu computador, o associado tenha 
conhecimento do que está ocorrendo dentro da associação 
e do Tribunal. Fortalecer a transparência e a comunicação 
é o objetivo a ser alcançado nessa área. Pretendo também, 
juntamente com a diretoria, fazer visitas sazonais a 
todas as sedes, às regionais e conhecer, pessoalmente, 
as reivindicações de cada associado. Eu vejo o papel da 
Amaerj como uma extensão do gabinete do juiz e sendo 
sempre um local de união e comunhão de reivindicações. 
Certo que a parte social deve continuar, assim como a 
participação nos eventos esportivos, mas a luta principal 
é pelo fortalecimento da carreira que escolhemos e que 
temos muito orgulho de participar.
 
Fórum - Como pretende reforçar e ampliar parcerias em 
prol da magistratura?
Rossidélio Lopes - Entre os objetivos da Associação, 
acredito que reforçar as parcerias seja uma das mais 
importantes. A Amaerj deve construir pontes com o 
Tribunal, com outras associações estaduais, do Trabalho, 

Federal, Ministério Público e sindicato dos servidores do 
Judiciário. Ampliar parcerias é trabalhar em conjunto pelo 
fortalecimento do Poder Judiciário. Nós nos propomos 
a participar ativamente, em conjunto com a AMB, no 
compromisso de reforçar algumas lutas históricas do 
Judiciário, como a democratização interna dos tribunais, o 
retorno do ATS e por qualquer luta que valorize o Judiciário 
e o juiz enquanto carreira de Estado.

 Fórum - Como o senhor avalia o trabalho realizado pela 
última gestão?
Rossidélio Lopes - O processo associativo é uma 
continuidade. A Amaerj tem um papel histórico, que já 
foi representado em âmbito nacional diversas vezes. 
Temos uma estrutura montada e mantida a partir 
dessas vitórias e funcionários reconhecidos por todos 
os juízes, preparados para exercer essas funções. A 
última gestão, capitaneada pelo desembargador Cláudio 
dell’Orto, reforçou e manteve as trincheiras da luta do 
Poder Judiciário, o que não é fácil, principalmente diante 
de uma opinião pública que tende a ficar diversas vezes 
contra o juiz. Ele teve um papel de manutenção e de 
resistência que deve ser valorizado em um momento 
difícil pelo qual o Judiciário passa.

Presidente
Rossidélio Lopes da Fonte

1º vice-presidente
Carlos Santos Oliveira

2ª vice-presidente
Márcia Capanema de Souza

Secretária-geral
Cláudia de Oliveira Motta

1ª secretária
Admara Falante Schneider

2ª secretária
Mafalda Lucchese

1º tesoureiro
Renato de Lima Charnaux Sertã

2ª tesoureira
Daniela Brandão Ferreira

Diretoria Executiva
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Requerimentos administrativos

CAPAESPECIAL

No período dos últimos dois anos, foram protocolados 38 requerimentos junto ao Tribunal. 
Saiba o teor de cada um deles e quais foram atendidos pela presidência da Corte.

Diego Carvalho e Flávia Rodrigues

Extensão em favor das pensionistas por pagamento em pecúnia indenizatória (nº 2012-0041658)
A Amaerj pleiteou o pagamento, em 9 de março.

Conversão das licenças e férias não gozadas em pecúnia indenizatória (nº 2012-0041661)
A conversão foi pedida pela Associação em 9 de março.

Identidade funcional para magistrados aposentados (nº 2012-0049566)
O requerimento pleiteou, em 21 de março, a autorização para confecção da segunda via da carteira de 
identidade funcional para magistrados aposentados, fundamentado na vitaliciedade da magistratura.

Pagamento de verba de acumulação (nº 2012-0049567)
O requerimento, de 20 de março, tem por objetivo o pagamento da acumulação, sem prejuízo das 
atribuições dos juízes nos Juizados Especiais Cíveis ou outros Juízos em que eram titulares. No período 
compreendido entre a instalação das respectivas Turmas Recursais até setembro de 2009, os valores são 
acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Revisão administrativa da Comaq (em relação ao processo administrativo nº 2010-045175)
A Associação pediu, em 20 de março, revisão administrativa da Comissão de Apoio à Qualidade dos 
Serviços Judiciais do TJ-RJ.

Vagas para estacionamento em favor dos aposentados
A Amaerj conseguiu, em 21 de março, a liberação de vagas para estacionamento no entorno do prédio do 
TJ-RJ. Este pleito foi imediatamente deferido, sendo demarcadas três vagas na Avenida Erasmo Braga.

Pagamento do auxílio pré-escola para magistrados (nº 2012-0083367)
A Amaerj requereu, em 9 de abril, a edição de uma resolução reconhecendo a possibilidade dos 
magistrados receberem auxílio pré-escola, conhecido também como auxílio creche. O pleito fundamento 
na Lei dos Fatos Funcionais (Art. 35 da Lei 5.535/09) e na decisão proferida pelo CNJ no Pedido de 
Controle Administrativo nº 2008.100000 33357.

A edição especial da revista Fórum, sobre o 
balanço da gestão no biênio 2012-2013, 
também inclui a prestação de contas de todos 
os requerimentos  protocolados no período. 

Com teores diversos, muitos pleitos foram atendidos 

Requerimentos protocolados em 2012

pela presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro (TJ-RJ). Outros foram indeferidos ou 
encontram-se ainda sob análise para posterior decisão. 
Você confere a seguir a situação apurada até o início de 
janeiro de 2014.

Deferido

Deferido

Deferido
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Conversão de férias (nº 2012-0076598) 
Atendendo às demandas apresentadas pelos associados, a Amaerj, pleiteou em 9 de abril, a conversão 
das férias averbadas em pecúnia.

Contracheque impresso (2012-0076600) 
A Amaerj pleiteou, em 16 de abril, que os aposentados e pensionistas continuassem recebendo o 
documento impresso.

Viatura para sede (nº 2012-0080636) 
Em 7 de maio, a Associação requereu uma viatura para a sede praiana, em São Pedro da Aldeia. O Tribunal 
deferiu o pedido.

Representante no Copae (nº 2012-0075094)
A desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira, presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal da Amaerj, 
foi indicada pela diretoria da Associação para integrar a Comissão de Análise e Acompanhamento 
do Processo de Execução do Orçamento do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (Copae). A 
nomeação, publicada no Ato Executivo nº 1641/2012, foi divulgada em 7 de maio pelo TJ-RJ.

Alteração da composição da Comaq (nº 2012-0049569) 
A Amaerj conseguiu ter um representante na Comaq, quando o Tribunal de Justiça deferiu, em 18 de maio, 
o requerimento da Associação que pleiteou para que fosse alterada a composição da referida Comissão, 
passando a incluir um juiz indicado pela Amaerj.

Revisão do auxílio-alimentação da magistratura fluminense (nº 2012-0092866) 
O TJ-RJ deferiu, em dia 12 de junho, o requerimento da Amaerj pleiteando a revisão do valor do auxílio-
alimentação para a magistratura fluminense, com efeito retroativo contando a partir do dia 19 de maio de 
2004. O pagamento foi autorizado naquele  mesmo mês.

Alterações no relatório de remuneração dos magistrados e servidores (nº 2012-0113182)
A Amaerj requereu ao presidente do TJ-RJ, em 25 de junho, que o relatório de remuneração dos servidores 
e magistrados seja alterado. De acordo com o documento apresentado, o relatório publicado desde 2010 
causa confusão entre a população.

Publicação de editais de remoção e promoção de juízes (nº 2012-0122389) 
A Amaerj requereu, em 4 de julho, a publicação de edital de remoção no interior do Estado e de promoção 
na Entrância Especial, em unidades jurisdicionais vagas. A Associação pleiteou, ainda, a promoção dos 
juízes substitutos, oferecendo-lhes as Varas e os cargos regionais que restarem após a movimentação no 
interior. O requerimento formaliza o pleito de mais de oitenta juízes que assinaram um abaixo-assinado 
solicitando a abertura de editais para magistrados do interior.

Recurso ao processo 2011-166829 (nº 2012-0134696)
A Amaerj requereu, em 20 de julho, recurso ao processo 2011-166829 sobre conversão em pecúnia de 
férias e licenças. 

Remoção de juízes (nº 2012-0121250)
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio aprovou, na sessão de 23 de julho, a remoção de sete juízes 
de Entrância Especial. Este pleito foi apresentado pela Amaerj, em 3 de julho, requerendo ao presidente da 
Corte o preenchimento por remoção de juízes de diversas unidades jurisdicionais do Tribunal.

Revisão administrativa por pagamento de acumulações a juízes (nº 2012-0146564) 
A Amaerj apresentou, em 7 de agosto, um requerimento à presidência do TJ-RJ pedindo revisão 
administrativa da decisão que determinou o não pagamento de verbas a vinte juízes que acumularam e 
auxiliaram no mês de junho do mesmo ano. A Associação pleiteou o pagamento legal pela designação 
dos juízes que responderam funcionalmente pela prestação da jurisdição.

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido
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Revisão da Resolução Nº 7 (2012-0190497)
A Associação pleiteou, em 2 de outubro, a revisão da Resolução Nº 7 do Conselho da Magistratura. 
Uma comissão da Amaerj recebeu propostas dos associados e estudou exaustivamente o problema da 
remuneração das acumulações e auxílios e, com base no documento produzido, apresentou o pleito.

Estrutura dos gabinetes (2012-0190496) 
A melhoria na estrutura dos gabinetes dos juízes foi o pedido apresentado ao TJ-RJ, em 2 de outubro. O 
requerimento foi resultado do Ciclo de Debates Institucionais, que acolheu as propostas debatidas pelos 
associados. Entretanto, o Tribunal indeferiu, neste ano, melhores condições de trabalho para juízes.

Fim de exigências do CNJ e da Comaq (2012-231611) 
Foi deferido o requerimento apresentado pela a Amaerj, em 29 de novembro, pleiteando que o TJ-
RJ deixasse de exigir dos magistrados, exclusivamente em novembro, o cumprimento da Meta 1 (do 
Conselho Nacional de Justiça), da mediana estabelecida pela Comissão de Apoio à Qualidade dos 
Serviços Judiciários e também da produção do número mínimo de sentenças.

Averbação tempo de serviço OAB (nº 2012-041834)
A presidência do Tribunal de Justiça reconheceu o tempo de serviço de estágio da OAB aos magistrados, 
independente da comprovação do tempo de contribuição ao INSS, desde que tenha sido reconhecido por 
outro Órgão Público.

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

Reajuste de subsídio (nº 2013-25837) 
A Amaerj protocolou, em 18 de fevereiro, um requerimento pleiteando a implantação do aumento do subsídio. 
O pedido foi baseado na elevação do valor pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lista de antiguidade de magistrados (nº 2013-41154)
Pleito registrado em 11 de março, para que fossem feitas retificações na lista de antiguidade para atentar 
ao disposto no artigo 21 da Lei dos Fatos Funcionais.

Atualização monetária dos vencimentos (nº 2013-50293)
Requerimento de 21 de março por pagamento retroativo de diferenças resultantes de atualizações e não 
implementadas aos vencimentos.

Nova carteira do TJ-RJ (nº 2013-76265)
Pedido feito em 21 de março, pela emissão de uma nova carteira de identidade para os magistrados 
aposentados. A Associação requer que o novo documento apresente o número de registro que constava 
na antiga identificação dos magistrados.

Doação (nº 2013-53198)
Pedido protocolado em 26 de março, solicitando a doação de um veículo utilitário para sede campestre, 
que prestava serviços ao Tribunal.

Grupo de Sentenças (nº 2013-64151)
A Amaerj protocolou, em 11 de abril, requerimento referente à elevação do número de sentenças de mérito 
exigidas aos juízes designados para o Grupo de Sentenças. A Associação questiona a majoração do 
número de sentenças que passou de 50 para 60.

Deferido

Requerimentos protocolados em 2013
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Aposentados e pensionistas (nº 2013-59340)
Pleito protocolado em 5 de abril e referente às distorções no pagamento da Parcela Autônoma de 
Equivalência (PAE) aos aposentados e pensionistas.

Acumulação com outra Vara e direção de NUR (nº 2013-56446)
Requerimento apresentado em 2 de abril solicitando que o magistrado receba verbas inerentes a 
acumulação com outra Vara e direção de NUR.

Verba remuneratória (nº 2013-127746)
Requerimento protocolado em 12 de julho, pleiteando a inclusão da verba remuneratória de entrância 
na base de cálculo do 13º salário dos magistrados que estiverem em exercício na entrância especial. 
Solicitou-se ainda que, no caso de insuficiência de recursos imediatos, seja reconhecido aos magistrados 
o direito à percepção de tais verbas para pagamento posterior. 

Fundo de Reserva (nº 2013-139244)
Pleito apresentado, em 31 de julho, no intuito de que os associados recebam a devolução dos valores 
referentes ao extinto Fundo de Reserva. O objetivo é que o Tribunal restitua os valores que foram 
recolhidos ao longo dos anos, acrescidos dos juros legais, observando desconto ou abatimento e 
correção monetária.

Projeto “Juiz na Comarca” (nº 2013-182781)
A Amaerj requereu, em 27 de setembro, a revisão do termo de cooperação técnica nº 016/2013 firmado 
entre o TJ-RJ e o CNJ para colocar em prática o projeto “Juiz na Comarca”. A Associação aponta uma 
série de pontos controversos no documento.

Conversão de férias em pecúnia (nº 2013-182783) 
Pleito dos associados, protocolado em 27 de setembro, referente ao pagamento de valores relativos à 
conversão de férias e licenças em pecúnia no mês de outubro. Entretanto, o Conselho da Magistratura  
do Tribunal de Justiça negou o provimento aos recursos dos processos apresentados pela associação.

Pagamento de diferença do 13º sobre acumulação e auxílio (nº 2013-182278)
A Associação protocolou em 27 de setembro um requerimento intencionando o pagamento da diferença 
do décimo terceiro salário sobre as parcelas de acumulação e auxílio nos últimos cinco anos.

Licença-prêmio (nº 2013-182784)
Pedido, em 27 de setembro, de incorporação do tempo de serviço prestado anteriormente para a União 
ao tempo de serviço na magistratura para efeito de licença-prêmio. Segundo o artigo 200 do Código de 
Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro (Codjerj), “o magistrado tem direito a uma 
licença especial de três meses, com vencimentos integrais, por quinquênio de serviço prestado como 
servidor do Estado do Rio de Janeiro ou dos que o formaram”.

Propaganda eleitoral eletrônica para candidatos à AMB
A Associação pediu, em 3 de outubro, autorização ao Tribunal de Justiça para remessa eletrônica de 
propaganda eleitoral da eleição da AMB. O envio seria realizado exclusivamente pelos candidatos ao 
cargo de vice-presidente da AMB que integravam a lista do correio eletrônico do TJ-RJ: desembargador 
Fábio Dutra e juiz Paulo Mello Feijó. 

Eleições diretas no TJ-RJ (nº 2013-0195607)
A Amaerj apresentou, em outubro, um requerimento que pede alteração do Regimento Interno do TJ-RJ, para 
permitir a participação de todos os juízes vitalícios no processo de escolha da mesa diretora do Tribunal.

Indeferido
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ARTIGO

Juíza Hadja Rayane Alencar
Presidente da Associação dos Magistrados do  
Rio Grande do Norte (Amarn)

Então é um fato: a nossa AMARN - Associação 
dos Magistrados do Rio Grande do Norte está 
prestes a se torna sexagenária. Como a evolução 
das coisas muitas vezes passa despercebida aos 

nossos olhos nem sempre atentos, vale lembrar um pouco 
do que foi a AMARN e de como ela evoluiu ao longo desses 
anos. Como sei que temos colegas mais antigos na carreira 
e muito melhor aparelhados para falarem do nascedouro 
da nossa associação, me limitarei a traçar alguns fatos 
da minha própria experiência associativa. Creio que ela se 
confunde com muitos colegas da minha geração.

Há época em que ingressei na carreira, a AMARN tinha 
um cunho marcadamente social e cultural. E não se leia nisso 
nenhuma crítica. Ao contrário. Sei bem que quem levava a 
bandeira da associação o fazia com considerável esforço 
pessoal e muitas vezes financeiro também. Devemos ao 
empenho (e também à colaboração financeira) desses 
colegas, as realizações da AMARN nessa época em que “a 
associação era pobre” como me lembra, entre risos, uma 
amiga querida, que também ajudou a carregar esse piano.

Nesse período, tínhamos (pelo menos eu, neófita e 
atuando no interior do Estado) uma relação mais formal 
e às vezes pouco interativa com a associação. À minha 
ótica, a AMARN era mesmo para o plano de saúde, as 
festas e confraternizações, a hospedagem na sede 
praiana no bairro de Areia Preta etc.  Nunca passava pela 
minha cabeça tacanha e desinformada a dimensão que a 
associação ainda iria assumir.

Com a evolução da carreira os problemas naturais 
que todo juiz enfrentou (e ainda enfrenta) passaram a 
surgir na minha vida: a falta de previsibilidade da carreira, 
com a ausência de critérios objetivos nas promoções, a 
questão da insegurança e da falta de estrutura funcional 
(Sim! É impressionante como isso existe desde os tempos 
imemoriais no Judiciário). A mim nunca ocorria recorrer à 

AMARN 60 anos
anotações de uma vivência no associativismo de magistrados

Associação para buscar solução para estas questões. Não 
era nem culpa da AMARN: as coisas só eram assim, cada 
um se virando como podia.

Havia à época uma percepção arraigada de que o 
trabalho das associações de magistrados não deveria 
interferir na seara administrativa, sob pena de ferir a 
autonomia dos tribunais. As incursões nesse tocante eram 
(e em certa medida ainda são) vistas como uma intrusão 
inadequada e, por vezes, até como uma afronta.

Pois bem, ao longo dos anos passei a assistir cada 
diretoria que passou pela nossa associação dar a sua 
contribuição e nos trazer a um patamar diferente. Sei que 
esse foi um processo que ocorreu em todo país. Evoluímos 
imensamente, seja do ponto de vista financeiro, estrutural e 
principalmente de postura. Somos hoje, mais do que nunca, 
uma instituição respeitada interna e externamente e com 
capacidade de fazer a diferença na vida do nosso associado.

Quem parar para avaliar, verá que hoje nossa AMARN 
sexagenária é mais jovem e atuante do que nunca. Não é 
“confete” para mim. Fiz muito pouco para que isso ocorresse. 
Foi o tempo (e os esforço de muitos que me antecederam) 
que mostrou o acerto na decisão de fundar a associação que 
hoje propõe, atua e opina em praticamente e todas áreas de 
interesse dos magistrados. Aproveito e deixo aqui, em nome 
da magistratura potiguar, o nosso obrigada a todos esses 
colegas que nos trouxeram até aqui.

Na comissão de planejamento ou segurança do Tribunal 
de Justiça, requerendo, impulsionando (às vezes até mesmo 
importunando) a AMARN se faz presente nas decisões 
que diretamente interessam aos magistrados. Firma-se 
como uma voz da magistratura. Principalmente da primeira 
instância. Já ouvi algumas queixas de que a associação se 
dedica mais aos juízes que aos desembargadores. Acho que é 
tanto uma crítica pertinente, como um caminho natural. Não é 
falta de atenção ou de carinho por esses nossos associados. 
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O próprio assento na corte dá ao desembargador mais 
condições de resolver suas querelas profissionais. É o juiz 
que costuma ter mais dificuldade de resolver suas questões 
administrativas. Sem maniqueísmo: é o filho que precisa 
mais. A atenção tem que ser proporcional à necessidade. Daí 
muitas vezes a AMARN  (como outras associações) se voltar 
mais para esse segmento.

Externamente também somos chamados (para o 
melhor ou para o pior) a dar a nossa opinião, contribuição 
ou explicação diante da sociedade. Praticamente não há 
notícias referentes ao Poder Judiciário potiguar em que a 
AMARN não seja demandada a falar. Seja na Assembleia 
Legislativa, Tribunal de Contas ou mesmo no próprio CNJ, 
a nossa associação encontrou seu espaço para transitar.  
Ou seja, firmou-se também diante da sociedade como um 
verdadeiro veículo de representação. 

Com o passar dos anos (notadamente na última década 
com o advento do CNJ), as associações foram catapultadas 
da condição de meros expectadores, para a de atores das 
mudanças do Judiciário. Ao meu ver, há uma clara tendência 
de que essa condição se exacerbe. As associações serão 
cada vez mais cobradas a atuar, participar, intervir e contribuir.

Para mim, hoje é inaceitável que as mudanças na 
vida do magistrado caminhem ao largo da AMARN. Não 
concordo, de maneira nenhuma, quando escuto: “isso não 
é coisa para a associação intervir” ou “isso causa muita 

confusão e conflito”. Temos uma caminhada histórica, 
temos legitimidade, temos força e clareza para atuar. Por 
que nos apequenar? Será que a história não está aí para 
mostrar que evoluímos mesmo nos conflitos?

Também não entendo quem não dá atenção à associa-
ção. Quem afirma não querer se meter para não se desgas-
tar. Toda evolução tem seu preço. Na magistratura temos 
pouquíssimas opiniões unânimes e esse processo desgasta 
mesmo. Mas é a história que nos cobra essa participação. 

Não entenda o nobre leitor que tudo o que escrevi é 
para dizer que chegamos lá! Absolutamente não. Estamos 
longe do fim que desejamos. Essa reflexão serve apenas 
para mostrar o quanto somos capazes. Se a história, muito 
mais que a lógica, nos mostra a realidade das instituições, 
a história da AMARN nos prova que temos condições de 
evoluir muito mais.  Quem viver verá!

Nota do editor
Neste artigo, em que a magistrada faz uma homenagem aos 
60 anos da AMARN, a serem completados em 14 de julho 
de 2014, sobrepõe-se a mensagem sobre a importância das 
entidades de classe da magistratura. O texto remete, por tais 
motivos, ao trabalho empreendido pela própria Amaerj, foco 
desta edição especial de balanço da gestão 2012-2013.  

Elpídio Júnior

Juíza Hadja Rayanne
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ARTIGO

Juiz Sérgio Junkes
Presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC)

Nada mais oportuno do que discutir o papel 
das nossas associações, a importância do 
associativismo e a necessidade de estarmos 
cada vez mais unidos e preparados para 

enfrentar os gigantescos desafios que se impõem 
à magistratura brasileira, sobretudo no que tange à 
necessidade de afirmação do papel que exerce o juiz 
na democracia e a sua importância para a manutenção 
do Estado de Direito. Há, por certo, um sem número 
de questões que precisamos discutir para melhor 
compreender os avanços e perspectivas nas relações 
entre Justiça, democracia, direito, cidadania e sociedade.

Isto se faz necessário, sobretudo porque vivenciamos um 
injusto processo de deterioração de nossa imagem, que nos 
deixa vulneráveis a ponto de comprometer a própria manu-
tenção de nossas prerrogativas e direitos históricos, garantias 
estas que não são exatamente nossas, mas, sim, do cidadão, 
que espera e necessita de uma Justiça forte e atuante. 

Infelizmente, há algum tempo observa-se um movi-
mento crescente que tem claramente o objetivo de reduzir 
a independência e ativismo da Justiça brasileira. Não 
bastasse isso, a própria cúpula do Poder Judiciário, por 
meio de seu órgão de controle externo, tem se “esmerado” 
em transformar os nossos fóruns e tribunais em “chão de 
fábrica”, o que é inaceitável, posto que a missão de julgar 

O papel das associações de 
classe da magistratura

a vida, a liberdade, o patrimônio ou a honra de um cidadão 
não pode ser enquadrada dentro da mesma lógica que 
rege uma linha de produção. Os prejuízos já são visíveis, 
porquanto tem afetado sobremaneira a saúde física e 
emocional de nossos juízes. 

Importante que se diga que a magistratura brasileira 
não é contra o estabelecimento de metas e análise da 
sua produtividade por parte do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O que não se pode aceitar é que decisões 
sejam impostas, sem a mínima observância das diferentes 
realidades locais, e sem a devida contrapartida, no sentido 
de oferecer as condições adequadas para bem podermos 
desempenhar o nosso mister. 

É preciso reagir. Não por uma questão de sobrevivência 
da própria classe, mas, acima de tudo, para honrar o 
compromisso que assumimos com a sociedade brasileira, 
de julgar com coragem, sensibilidade, de acordo com as 
leis, com a nossa convicção e, fundamentalmente, com a 
necessária independência. Mais do que nunca, precisamos 
acordar e acreditar que o futuro do País, o amanhã desta 
Nação que se quer grande, altiva, pujante e socialmente 
justa, depende de uma Justiça forte e absolutamente 
comprometida com os mais caros valores republicanos.

Não podemos esmorecer e permitir que certos setores 
da sociedade, notadamente aqueles que desejam perpetuar 
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o atraso e fazer prevalecer as nossas históricas mazelas e 
injustiças, avancem no objetivo de acovardar e neutralizar 
o poder que nos foi constitucionalmente conferido para 
proteger o Direito e o povo brasileiro. 

O momento é de união, de concentramos esforços 
para resgatar o respeito e a credibilidade da classe perante 
a opinião pública. E não há dúvidas de que a melhor forma 
de concretizar esta meta é tomarmos em nossas mãos 
a tarefa de melhorar o Poder Judiciário. Mais do que 
isso: precisamos não só batalhar por uma Justiça mais 
célere e efetiva, como também precisamos atentar para 
a necessidade de abrir canais de comunicação com a 
sociedade, para que ela conheça e reconheça o valoroso 
trabalho desempenhado pelos nossos magistrados. 

Este desafio é imperioso, sobretudo porque dificilmente 
haveremos de conseguir convencer o cidadão de nossas 
necessidades se ele não acredita nem reconhece todo o 
nosso esforço. Somos campeões em produtividade e a 
sociedade precisa saber o que fazemos e o quanto fazemos. 
Mais do que alta produtividade, precisamos dar efetividade 
às nossas decisões. Penso que, assim, atenderemos os 
anseios dos cidadãos, permitindo que tenhamos êxito na 
tarefa de convencer os integrantes dos outros Poderes, 
estes responsáveis por manter, retirar ou ampliar o rol de 
direitos e prerrogativas da magistratura brasileira. 

Há, sim, saídas para fazer frente ao aumento 
vertiginoso de litigiosidade que se verifica nos fóruns e 
tribunais de todo o País. E uma delas, sem sombra de 
dúvidas, passa por reformas em nosso sistema recursal, 
as quais, em absoluto, não devem jamais comprometer 
o direito à ampla defesa. Esse processo pode e deve 
ser encabeçado pela magistratura, como, aliás, já o foi, 
quando o eminente ministro Cesar Peluzo apresentou a 
chamada PEC dos Recursos. Mais do que justa, nossa 
Justiça precisa ser efetiva, sob pena de favorecer 
aqueles que apostam na impunidade e utilizam o próprio 
Poder Judiciário para violar direitos ou não honrar 
compromissos e obrigações. 

Estou absolutamente convencido de que a magistratura 
brasileira é plenamente capaz deste desafio. Mas para 
tanto, precisamos todos estar comprometidos e irmanados 
num amplo movimento de valorização da classe, atuando, 
prioritariamente no restabelecimento de um novo 
paradigma, focado na independência, modernização e 
disposição para construir um País mais justo e solidário. E 
quem melhor pode encabeçar este movimento pelo resgate 
de nossa dignidade e reafirmação do nosso papel como 
agentes políticos e garantidores dos direitos do cidadão 
são, inegavelmente, as nossas associações de classe, seja 
no âmbito estadual ou nacional.

Juiz Sério Luiz Junkes, presidente da AMC

D
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Será desta forma, ou seja, unidos, que também haver-
emos de conquistar avanços no campo remuneratório. 
Precisamos estar focados em anseios da classe, como é 
o caso do adicional por tempo de serviço, a recomposição 
automática dos subsídios e a paridade entre ativos e inativos, 
por exemplo. Não podemos desistir, pois somos cônscios 
da legitimidade das nossas reivindicações, as quais são 
igualmente justas e factíveis do ponto de vista orçamentário.

Mais do que nunca, não podemos desanimar. Precisamos, 
sim, reagir, de cabeça erguida, a todo esse quadro sombrio 
que insiste em pairar sobre as nossas cabeças. Urge, de 
uma vez por todas, que juízes e desembargadores, ativos e 
aposentados, deem-se as mãos e que com o mesmo destemor 
e determinação com que sempre aplicaram e continuam 
aplicando a justiça, doa a quem doer, assim também passem 
a enfrentar essas forças que procuram simultaneamente 
tanto depreciar o papel exercido pelo Poder Judiciário como 
diminuir a magistratura como classe. Por isso, não podemos 
perder a fé de que, em breve, dias melhores virão.

A luta pela defesa dos direitos e prerrogativas da 
magistratura deve ser iniciada pela própria magistratura, 
mas, no entanto, não pode apenas a ela se circunscrever, 
pois não se trata de um mero movimento corporativista 
como erroneamente pode se supor, mas um imperativo da 
cidadania e da justiça social.

Essa luta dever ser também e, principalmente, de toda 
a sociedade!

Repito: o enfraquecimento da magistratura representa 
a ruína do Poder Judiciário, e a ruína do Poder Judiciário, 
por sua vez, significa a ruína do próprio Estado Democrático 
de Direito, pois não é possível o Brasil cumprir o projeto 
constitucional de construir uma sociedade livre, justa 
e solidária com uma magistratura acuada, submissa, 
fragilizada e dependente.

A valorização da classe é o ponto central de nossas 
ações. É por ela que nós, líderes associativos, com o apoio 
de valorosos colegas, lutamos diuturnamente. A nossa luta 
quer mais, muito mais do que meros benefícios pecuniários 
para estímulo à carreira. 

Queremos também o reconhecimento da sociedade 
sobre o papel da magistratura como garantidora dos 
preceitos insculpidos na nossa Carta Cidadã;

Queremos melhores condições de trabalho, uma carreira 
estável e atrativa, com direitos e prerrogativas protegidos;

Queremos e temos o direito a uma remuneração 
condizentemente com a importância do serviço que 

prestamos à Nação e sem qualquer diferenciação entre 
ativos e aposentados;

Queremos que a magistratura como um todo, e não 
apenas os desembargadores, tenha o direito de participar do 
processo de escolha dos seus dirigentes. Isto é democracia!

Por fim, reforço aqui um pedido para que juntos 
atuemos de maneira firme, inteligente e profissional, a 
fim de dar ampla divulgação da importância do trabalho 
desenvolvido pela magistratura, pelo Poder Judiciário em 
favor da sociedade como um todo, atuando diariamente 
na defesa dos direitos fundamentais e do Estado 
Democrático de Direito. 

A nossa agenda não pode prescindir de uma nova 
abordagem, eminentemente estratégica, que vise uma 
aproximação maior da magistratura com os principais 
segmentos da sociedade civil organizada para, com eles, 
debater abertamente os grandes temas que interessam 
à coletividade e que tenham como foco a cidadania, a 
ética e a transparência nas relações entre Poder Público 
e sociedade.

Somos todos sabedores da enorme responsabilidade 
que pesa sobre nós e da magnitude dos nossos desafios. 
Contudo, há muito temos dado mostras de nossa capacidade 
de aglutinação e preparo para lidar com adversidades. 

Neste momento, por exemplo, estamos todos sob o 
mesmo arco associativo, sob os influxos da democracia, 
vivenciando um período eleitoral riquíssimo no âmbito de 
nossa entidade nacional, do qual, certamente, haveremos 
de sair ainda mais fortalecidos. 

Creio que as nossas entidades associativas, muito 
mais do que quaisquer outras entidades, justamente 
por serem instituições de ampla legitimidade enquanto 
instâncias congregadoras da magistratura, podem 
contribuir com esta importante missão, atuando como 
porta-vozes e batalhando pela união da classe. Em suma, 
são as associações de magistrados as únicas instituições 
que podem representar e externar para a opinião pública 
o pensamento dos juízes brasileiros. E, felizmente, temos 
muito a dizer, temos inúmeras ações positivas para mostrar 
e, acima de tudo, temos capacidade para fazê-lo.

Não temos o que temer. Temos, sim, que acreditar na 
legitimidade das nossas aspirações e por elas lutar, sem 
descansar, sem desanimar, sem esmorecer, sempre firmes 
e entusiasmados, para, juntos, construirmos a Justiça do 
futuro, cada vez mais cidadã, garantidora da democracia e 
protetora dos mais elevados preceitos republicanos.
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OLhAR DE fORA

Juliana Tavares

M ineiro de nascença e carioca de criação, o 
deputado federal Alessandro Molon (PT-RJ) 
está há 11 anos na carreira política, escre -
vendo uma história cuja finalidade é a 

efetivação da Justiça no Brasil, nas mais diversas vertentes. 
Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio), com bacharelado e mestrado 
em História, pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF), Molon iniciou sua trajetória profissional como 
professor de história da rede municipal de ensino do Rio e, 
posteriormente, exercendo a mesma função no Colégio de 
São Bento. A política surgiu em sua vida apenas em 2002, 
quando elegeu-se pela primeira vez a um cargo efetivo na 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), 
como deputado estadual.

Reelegendo-se em 2006 com mais de 85 mil votos, o 
melhor resultado do seu partido no Estado, Molon obteve 
destaque no cenário político por sua atuação a favor da 
educação pública, juventude, direitos humanos, segurança 
pública e cultura. Seu trabalho na área pública ganhou 
notoriedade internacional naquele mesmo ano, quando 
foi escolhido pelo governo francês para participar do 
programa “Personalidade do Amanhã”, onde pôde estudar 
as políticas públicas utilizadas naquele país.

Três anos depois, Molon assumiu a presidência da 
Comissão de Cultura da Alerj, com o compromisso de 
transformá-la em um espaço onde a sociedade pudesse 
discutir o papel do Estado na promoção da cultura. Na 
Comissão de Educação, o deputado tem acompanhado e 

A magistratura ideal para  
a sociedade brasileira
Demandas crescentes, acúmulo de funções e recursos insuficientes são alguns dos 
problemas enfrentados pelos magistrados diariamente. O papel das associações de 
classe na busca por uma magistratura independente e, por conseguinte, ainda mais 
eficaz no atendimento à sociedade é o assunto discutido nessa entrevista com o 
deputado federal do PT-RJ, Alessandro Molon.
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fiscalizado os atos da Secretaria Estadual de Educação, 
da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio 
de Janeiro (Faetec) e das políticas públicas para a área. 
Foi também há três anos que ele recebeu a Medalha do 
Mérito do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro e 
a Medalha Dom Helder Câmara, concedida pela PUC-Rio. 
Além disso, foi convidado pelo British Council para conhecer 
as políticas públicas do Reino Unido em segurança pública, 
direitos humanos e gestão urbana.

Por sua iniciativa parlamentar, a Alerj instalou a 
Comissão Especial de Políticas Públicas para a Juventude 
que, por dois anos, foi um espaço de debates sobre os 
projetos e leis direcionados à população de 15 a 24 anos. 
Ainda na Alerj presidiu, por duas vezes, a Comissão de 
Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania desempenhando 
um papel fundamental contra a violência e tortura no 
Estado fluminense.

Aos 42 anos, acumulando uma sólida e mundialmente 
reconhecida carreira política, o deputado e professor 
do departamento de Direito da PUC-Rio analisa, nesta 
entrevista exclusiva, a função das associações de classe da 
magistratura no sentido de valorizar e fortalecer a categoria 
buscando, dessa maneira, a constante otimização da 
prestação jurisdicional.

Fórum - Em março de 2013, o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) instituiu a Comissão de Estudo e 
Redação de Anteprojeto de Lei Complementar para dispor 
sobre o novo Estatuto da Magistratura, tendo em vista que 
a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) está em 
vigor desde 1975. Em sua opinião, qual deve ser o papel 
das associações da magistratura nessa atualização?
Alessandro Molon - Acredito que o papel das associações 
da magistratura seja o de fortalecer a categoria nesse 
processo, contemplando as prerrogativas que sejam 
pertinentes para sua independência. Essa busca pelo 
aprimo ramento constante da magistratura é fundamental 
para que os entraves existentes hoje, como a carência de 
recursos e o volume excessivo de processos, não sejam 
prejudiciais à atuação dos magistrados e, conseque-
ntemente, ao atendimento prestado ao cidadão.

Fórum - Ainda falando sobre a reforma do Estatuto da 
Magistratura, um dos pontos levados em consideração 
pelo STF para a criação da comissão foi o lapso temporal 
decorrido. Quais razões o senhor elencaria como 
causadoras dessa morosidade?
Alessandro Molon – Uma das razões que, na minha opinião, 
estão atreladas a esse lapso temporal de quase 40 anos é 

o crescimento do número de casos levados ao Judiciário 
que são, inclusive, um reflexo do próprio processo de 
democratização do País. Isso acontece porque na medida 
em que a população passa a ter mais conhecimento de 
seus direitos, cresce, também, a demanda por justiça 
nos tribunais. Com esse aumento, além de terem de 
lidar com as dificuldades que enumerei anteriormente, o 
magistrado se vê diante de uma demanda inversamente 
proporcional aos operadores do direito que as comarcas 
dispõem. Priorizando corretamente a solução dessa 
disparidade, a questão da atualização da Lei Orgânica da 
Magistratura acabou ficando em segundo lugar, o que julgo 
ser compreensível quando levamos em consideração a 
prestação jurisdicional que o povo brasileiro espera.

Fórum - Objetivando a valorização da magistratura, o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anunciou, em julho 
último, o lançamento do “Programa Valorização: juiz 
valorizado, justiça completa”, que também abrange o 
Poder Judiciário como um todo. Nesse sentido, quais 
pautas as associações da magistratura poderiam pleitear 
para o fortalecimento da categoria?
Alessandro Molon – Eu elencaria três coisas: 
primeiro, a garantia de subsídios condizentes com as 
responsabilidades e atribuições de um magistrado; em 
segundo lugar viria o aprofundamento da democracia 
interna no Poder Judiciário, através da participação tanto 
dos magistrados, quanto do povo, para que sejam tomadas 
as decisões mais compatíveis com as necessidades da 
sociedade na prestação jurisdicional; por último, julgo ser 
de extrema importância reestruturar a distribuição dos 
recursos humanos e financeiros, bem como a aproximação 
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dos cidadãos com o Judiciário, para reforçar e consolidar 
ainda mais a legitimidade deste último.

Fórum - Uma das razões listadas pelo CNJ para a criação 
deste projeto é o pouco conhecimento da sociedade quanto 
ao trabalho desenvolvido pela magistratura. A Amaerj, por 
exemplo, apresenta a questão da segurança aos magistrados 
que têm sua integridade física ameaçada através do Prêmio 
Juíza Patrícia Acioli de Direitos Humanos. Em sua opinião, 
o que as associações da magistratura podem fazer para 
evidenciar seu trabalho à sociedade?
Alessandro Molon - Acredito que quanto mais o Judiciário 
for à sociedade e proporcionar um aprofundamento nas 
atividades que exerce, tanto melhor. Isso é possível e pode ser 
realizado através de campanhas educativas e de informação, 
por intermédio de premiações, concursos, seminários e 
palestras, apenas para citar alguns exemplos. No Estado do 
Rio de Janeiro, aliás, existem diversas ações de divulgação 
do trabalho exercido pelo Judiciário fluminense. No fim das 
contas, quem tem a ganhar com isso é a sociedade. Quanto 
mais os órgãos do Poder do Estado trabalharem de maneira 
independente e harmônica, como prevê a Constituição, tanto 
melhor para a sociedade brasileira.

Fórum - Do ponto de vista trabalhista, qual é a importância 
da atividade das associações de classe da magistratura?
Alessandro Molon - A importância é decisiva. E posso 
afirmar isso com base no que observo no Congresso 
Nacional, onde a presença das associações da magistratura 
é contínua e intensa. Esse trabalho é fundamental, também, 
para mostrar à população brasileira que as prerrogativas 
defendidas pelas associações visam beneficiar, na mesma 
proporção, magistrados e sociedade – que é a parte mais 
interessada e atingida pelas deficiências na magistratura 
atualmente. Garantindo e preservando a independência 
do Poder Judiciário podemos evitar, por exemplo, que o 
mesmo fique vulnerável a interesses que não favoreçam 
os cidadãos brasileiros.

Fórum - Em artigo publicado na revista online do Instituto 
Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário 
(Ibrajus), o desembargador e presidente do instituto, 
Vladimir Passos de Freitas, afirma que, do ponto de vista 
associativo, inexiste no Brasil uma política institucional 
para todo o Poder Judiciário. Qual é sua opinião a 
respeito?
Alessandro Molon - Ao meu ver, o País está caminhando 
nessa direção. Obviamente, trata-se de um processo que 
requer tempo, temos uma série de mudanças trazidas pela 

Esclarecer e valorizar a importância dos serviços 
prestados pelo Judiciário é um dos objetivos que 
levaram o Conselho Nacional de Justiça a lançar, 
em julho de 2013, o “Programa Valorização: juiz 
valorizado, justiça completa!”, por meio do qual serão 
debatidos os mecanismos capazes de estreitar o 
relacionamento entre magistrados e sociedade. 
Foram elencados quatro eixos: suporte e apoio ao 
trabalho judicial; formação ética e teórico-prática 
e os fins da Justiça; visão do Judiciário e a figura 
pública do magistrado na sociedade; e comunicação 
dos tribunais e magistrados com a população.

Para desenvolver o projeto, a Comissão 
Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de 
Pessoas do CNJ realizou um levantamento para 
identificar as razões que influem diretamente na 
atuação dos juízes. São as seguintes:

•	Existência de um processo de avaliação do trabalho 
fortemente centrado na estatística de resultados;

•	Ausência de programas de relacionamento 
institucional e pessoal que conduzam um nível não 
desejado de isolamento funcional;

•	Pouco conhecimento da sociedade quanto ao 
trabalho desenvolvido pela magistratura;

•	Pouco reconhecimento social relativo à importân-
cia e dificuldade do trabalho do magistrado;

•	Imagem pública desgastada em face de 
generalizada e indevida vinculação quanto aos 
pontuais casos de desvio de conduta e da não 
obtenção da desejada celeridade e eficácia da 
atuação jurisdicional;

•	Equivocada impressão por muitos de que o 
CNJ não compõe o Judiciário ou que apenas se 
preocupa em atuar como censor dos juízes e sem 
defender a independência da magistratura.

O CNJ disponibiliza gratuitamente a cartilha do 
projeto no www.cnj.jus.br, seção “Programas de A a Z”

O CNJ e o projeto de valorização da 
magistratura

Fontes: Consultor Jurídico e Conselho Nacional de Justiça

Emenda Constitucional 45 para serem implementadas, 
mas isso faz parte do processo democrático de qualquer 
país no mundo, e não seria diferente no Brasil. Acredito que 
é só uma questão de tempo para que o País disponha de 
uma política institucional sólida para as associações do 
Poder Judiciário.
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SEDE CAMPESTRE

Juliana Tavares

Atividades esportivas e confraternizações que 
reuniram magistrados, familiares e amigos 
foram as marcas registradas da gestão 2012- 
2013 da Sede Campestre da Amaerj, localizada 

em Vargem Grande, zona oeste carioca. A infraestrutura 

Um refúgio para os 
magistrados
Sede Campestre da Amaerj, localizada no bairro de Vargem Grande, zona oeste 
do Rio de Janeiro, conta com estrutura de lazer e esportes completa para oferecer 
atividades que promovam a qualidade de vida dos associados

para organizar festas de aniversário, casamentos, entre 
outras comemorações, foi amplamente usufruída pelos 
associados nos 20 eventos promovidos durante a gestão.

O calendário dos últimos dois anos incluiu mais do que 
festas temáticas nos feriados nacionais. Além dos eventos 

Com ampla estrutura de lazer a Sede 
Campestre oferece  ampla área arborizada 
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Magistrados comemoraram o 9o aniversário do 38o Concurso 

particulares, vários outros encontros foram idealizados. A 
Associação realizou o churrasco de confraternização de 
cinco turmas de magistrados que fizeram parte do mesmo 
concurso para ingresso na magistratura, bem como o 
almoço comemorativo para os novos juízes, admitidos no 
último concurso. Todas as festas foram realizadas com 
exclusividade para cada grupo e foram um grande sucesso 
de público.

Outra mudança também foi implantada na equipe 
de trabalho. “Contratamos um profissional com larga 
experiência em gerência de restaurantes, o que possibilitou 
um salto de qualidade no atendimento aos magistrados, 
seja propriamente neste ramo ou no de hospedagem”, 
comenta o juiz Sandro Espindola, diretor da Sede 
Campestre.

Os investimentos na infraestrutura e no capital 
humano deixaram o local ainda mais atrativo, o que 
resultou em um aumento do número de reservas e, 
posteriormente, na adesão dos participantes aos 
eventos. Nas datas de homenagem ao Dia das Mães e 

Dia dos Pais, a sede recebeu cerca de cem associados 
em cada um, que festejaram com suas famílias em 
almoços oferecidos no salão principal.

Também obtiveram grande destaque no período os 
seguintes eventos: “Pelada dos Campeões”, em homena- 
gem ao time da Amaerj que venceu o torneiro de 2011; 
“Amaerj Tennis Open”, que reuniu 44 associados na Sede 
Campestre em 2012 e 2013; aulas gratuitas de tênis 
aos sábados e a comemoração do 9o aniversário do 38o 
Concurso de julho de 2004.

Em julho último, para auxiliar na acomodação dos 
religiosos que participaram da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ Rio 2013), a Sede Campestre disponibilizou 
seus aposentos em todos os dias do evento. Ao analisar as 
ações promovidas em 2012 e 2013, o setor administrativo 
da Amaerj contabiliza mais de 30 sábados de eventos 
particulares e promovidos pela associação. Dessa forma, 
a Sede Campestre se consolida como o refúgio dos 
magistrados fluminenses que buscam qualidade de vida 
em um lugar acessível e rico em belezas naturais.

Com ampla estrutura de lazer a Sede Campestre oferece área arborizada

1. Almoço de boas-vindas para novos juízes do 44o Concurso em Vargem Grande
 2. Sede Campestre sediou as duas edições do Amaerj Tennis Open 2

1

Fotos: Am
aerj



   

SEDE PRAIANA

Juliana Tavares

Localizada na Região dos Lagos, entre os municí-
pios de Cabo Frio e Búzios, a Sede Praiana da 
Amaerj obteve um resultado positivo no balanço 
das ações promovidas pela gestão 2012-2013. 

Essa é a avaliação feita pela desembargadora Elizabete 
Alves de Aguiar, diretora responsável pela sede. “De 
início, fizemos um diagnóstico do estado em que ela se 
encontrava para verificar suas necessidades e prioridades. 
Todas as mudanças ocorridas foram de ordens estruturais 
e potencializaram a realização de eventos”, explicou.

Investimento e interação 
na Sede Praiana
Com reformas estruturais, aquisições de equipamentos e eventos com participação 
assídua, a Sede de São Pedro da Aldeia encerra mais um ciclo de realizações

Visando aprimorar a infraestrutura e torná-la ainda 
mais aprazível, foram adquiridos mobiliários para todos 
os ambientes da sede, bem como itens especiais para o 
público infantil - são exemplos as cadeiras especiais com 
pés altos para o restaurante, DVDs temáticos e instalação 
de novos brinquedos. Nessa gestão, também se destacam 
as obras e consertos realizados no salão de jogos (mesas 
de sinuca, pingue-pongue e pebolim), nos caiaques (com 
a compra de remos e coletes para adultos e crianças), 
troca de piso e lambris da hidromassagem, substituição 

Além da bela vista para o mar, a ampla 
estrutura de lazer da sede é ótima diversão 

para adultos e crianças
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de telhas, reforma dos jardins (com plantio de espécies 
ornamentais e arvores frutíferas), entre outros.

Para que os associados pudessem usufruir das no-
vidades, a gestão organizou uma série de eventos que 
proporcionaram lazer e interação de várias gerações da 
magistratura. Todas as ações promovidas no Carnaval, 
feriados de Tiradentes, São Jorge, Corpus Christi e Pro-
clamação da República contaram com uma programação 
infantil variada, a qual incluiu oficinas de pintura e mo-
delagem, recreadores, gincanas e distribuição de brindes. 
Além dessas atividades, alguns eventos tiveram a parti-
cipação de personagens da Turma da Mônica (como na 
Festa da Criança, em 12 de outubro) e do Coelho da Pás-
coa, que distribuiu ovos de chocolate. O público adulto, 
por sua vez, também recebeu um tratamento especial 
com música ao vivo à noite.

As comemorações de aniversários e jantares festivos 
também compuseram a grade de eventos da Sede Praiana. 

Durante a gestão, ocorreram mais de dez ações desse 
tipo, dentre as quais  sobressaem a posse da subseção da 
Amaerj na Região dos Lagos e o aniversário de 80 anos do 
desembargador Francisco da Mota Macedo, que presidiu a 
entidade no biênio 2000-2001.

Aproximadamente 100 pessoas prestigiaram os 
eventos, entre associados e familiares – incluindo os que 
se acomodaram nos 26 aposentos da sede e aqueles que 
possuem residências nas imediações.

Ao analisar o desempenho da gestão 2012-2013, a 
desembargadora Elizabete Alves de Aguiar evidencia o 
apoio do presidente da Amaerj, Cláudio dell´Orto, que, 
em suas palavras, não mediu esforços para colaborar na 
revitalização da sede de São Pedro da Aldeia. Agora, com 
estrutura e programação renovadas, ela será entregue à 
administração 2014-2015 que oferecerá um espaço cada 
vez melhor para aqueles que representam a magistratura 
fluminense.

1. A Sede Praiana realizou animadas festas para celebrar diversas datas festivas 
2. Com variadas atividades infantis, a sede promoveu a alegria dos pequenos no 
Dia das Crianças 3. Além de atividades recreativas, a criançada pode saborear 
doces e guloseimas em diversos eventos 4. O Réveillon de 2012 e 2013 foi 
celebrado em grande estilo, com música ao vivo, ceia farta e fogos 
5. Sob direção da desembargadora Elizabete Aguiar a sede passou por 
importantes reformas 6. Grande sucesso da sede, o tradicional Queijos & Vinhos 
reuniu dezenas de magistrados

1

4

6

5
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REGIONAIS

Ada Caperuto
Colaborou: Flávia Rodrigues

No Estado do Rio de Janeiro, a Amaerj está 
representada por oito Seções Regionais, situadas, 
pela ordem sequencial, em Niterói, Campos 
dos Goytacazes, Nova Iguaçu, Petrópolis, 

Nova Friburgo, Volta Redonda, Região dos Lagos e  Duque 
de Caxias. Presididas por magistrados que atuam nessas 
regiões ou na Capital, as unidades realizam seu trabalho 
alinhadas às propostas definidas pela Diretoria. Assim, no 
biênio 2012-2013 as Seções contribuíram fortemente com 
o compromisso da Amaerj de buscar a interiorização e a 
democratização interna do Poder Judiciário.

Um dos mecanismos para empreender essa missão 
foram as Reuniões de Diretoria e, também, as Reuniões 
dos Presidentes das Regionais, realizadas desde o início 
da gestão sob o comando de Cláudio dell´Orto. Em 
diversas ocasiões, esse eventos reuniram os gestores das 
Regionais para tratar de diferentes questões do interesse 
dos associados e da classe da magistratura como um 
todo. Nessas oportunidades foram debatidas propostas, 
articulados projetos e deliberadas decisões. Por outra 
via, as Regionais também atuam, em suas sedes, no 
gerenciamento de demandas locais. Nas duas situações, 

Participação e intercâmbio 
de experiências
Regionais da Amaerj fazem uma análise da gestão que se encerra no início de 2014, 
destacando a aproximação entre os magistrados da Capital e do interior,  proporcionada 
pelas diversas reuniões e assembleias realizadas no biênio.

Am
aerj

Ao longo da gestão, dell´Orto promoveu diversos encontros com os presidentes das Regionais 
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abre-se espaço e oportunidades para fazer fluir um amplo 
intercâmbio de informações, com soluções definidas de 
maneira participativa.   

“Sem prejuízo, participei de reuniões realizadas na 
sede da Amaerj, quando transmiti as reivindicações 
de associados e trouxe as notícias sobre as decisões 
tomadas”, comenta o juiz Felipe Pinelli Pedalino Costa, 
presidente da 2ª Seção Regional, de Campos dos 
Goytacazes. Ele elenca, entre os principais projetos e 
ações desenvolvidos não apenas as reuniões, como a 
participação em eventos de outras entidades e instituições 
do Poder Judiciário. “No curso do biênio 2012-2013, 
esta Seção Regional realizou diversos eventos sociais 
e esportivos, a exemplo do curso de tiro e treinamento 
prático no estande do Exército. No final desta gestão, é 
grande a minha satisfação pela participação no processo 
de evolução da magistratura e do Poder Judiciário, por 
meio do consenso de desenvolvimento do Poder e dos 
seus membros, decorrente da divergência produtiva de 
ideias”, completa o magistrado.

O desembargador João Ziraldo Maia, presidente da 1ª 
Seção Regional da Amaerj, em Niterói, afirma que as ações 
estiveram focadas na participação dos magistrados em 
questões de interesse da classe. “Destaco nesses dois 
anos a união dos magistrados de nossa Regional, que 
mesmo trabalhando em lugares distintos, buscaram estar 
em contato. Essa é a característica da 1ª Regional, uma vez 
que na cidade sede moram centenas de magistrados que 
trabalham nas diversas comarcas do entorno, inclusive na 
capital. É importante ressaltar também o constante apoio 
dado pelo nosso presidente, Cláudio dell´Orto, que sempre 
esteve ao nosso lado atendendo às nossas reivindicações”, 
declara. A Regional também participou da apresentação do 
Projeto de Revitalização do Centro de Niterói e promoveu 
palestras e simpósios sobre temas diversos, como Direito 
Penal e de Família. 

A 6ª Seção Regional da Amaerj, em Volta Redonda, no 
que diz respeito à assistência ao associado, se colocou 
sempre à disposição como canal de comunicação entre o 
interior e a Capital, levando os problemas dos magistrados 
da região e suas preocupações, visando em conjunto a 
solução destes. “A Regional fez algumas reuniões com 
os associados, bem como jantares de confraternização 
quando foram discutidas ações necessárias à melhoria 
do trabalho dos magistrados”, comenta seu presidente, 
o juiz Marvin Ramos Rodrigues. Um dos destaques foi 
a organização de um curso de tiro na Academia Militar 
das Agulhas Negras (Aman), com o objetivo de dar aos 
magistrados as condições de treinamento para um porte 

seguro de sua arma de fogo. No âmbito da responsabilidade 
social, a Regional promoveu uma exposição de trabalhos 
de alunos da rede pública sobre o tema da prevenção de 
uso de drogas, no átrio do Fórum de Resende. “A gestão do 
presidente dell´Orto trouxe a possibilidade de uma maior 
aproximação da Regional com a Capital, o que permitiu a 
discussão aberta dos problemas vivenciados pelos juízes 
do interior do Estado, conferindo ‘voz’ aos nossos anseios. 
Considero imprescindível manter aberto este canal para 
participação efetiva de todos na construção de uma 
magistratura de qualidade e que desperte novamente no 
juiz a ‘paixão’ por sua carreira, tão massacrada por todos 
ao longo dos últimos tempos”, conclui o juiz.

Confira as chapas eleitas nas Regionais

1ª Seção Regional – Niterói

Presidente: Fabiano Reis dos Santos

Diretora Executiva: Daniela Ferro Afonso 

Rodrigues Alves

Diretora Secretária: Rosana Albuquerque França

Suplentes: Beatriz Prestes Pantoja e Luiz Alfredo 

Carvalho Jr.

5ª Seção Regional – Nova Friburgo

Presidente: Paulo Vagner Guimarães Pena

Diretora Executiva: Paula do Nascimento Barros 

Gonzalez Teles

Diretor Secretário: Fernando Luís Gonçalves de Moraes

Suplentes: Márcio Ribeiro Alves Gava e Ana Paula de 

Azevedo Gomes

6ª Seção Regional – Volta Redonda

Presidente: Roberto Henrique dos Reis

Diretor Executivo: Francisco Ferraro Júnior

Diretor Secretário: André Aiex Baptista Martins

Suplentes: Luiz Cláudio Silva Jardim e Cristiane Januzie

9ª Seção Regional – Duque de Caxias

Presidente: Antonio Alves Cardoso Junior

Diretora Executiva: Vera Maria Andrade Lage

Diretora Secretária: Sylvia Therezinha 

Haussen A. de Leão

Suplentes: Natacha Nascimento Gomes Tostes G. de 

Oliveira e Simone de Araújo Rolim
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CRÔNICA

Andréa Pachá
Juíza titular da 4ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro e membro da 
Coordenadoria de Comunicação Social da Amaerj no biênio 2012-2013

Quem fala o que quer...

superada, devolveria, aos homens, o 
estado natural da humanidade.

Enquanto tal engenho não nos é 
acessível, o melhor é encontrar ma-
neiras de ouvir e se fazer entender. Ou 
tentar escutar o que é falado.

O sujeito apaixonado, no entanto, 
padece de diagnóstico distinto. Sem-
pre escuta o que quer, ainda que nada 
seja dito.

- Ele pode dar a desculpa que qui-

Muitos problemas causa-
dos pelos conflitos pes-
soais desapareceriam 
caso alguém inventasse 

um aparelho decodificador de intenções.
As eternas discussões da relação 

nascem, muito mais  do que em geral 
supomos, do fato de que o som, ao dei-
xar uma boca e chegar a dois ouvidos, 
encontra, no trajeto, ruídos que poluem 
as palavras e, uma vez agregados, 

chegam transformados em outros 
sons derivados. Muitas vezes, o que se 
escuta é o oposto do que se disse.

O retorno e o eco são quase sempre 
mais desastrosos. As horas seguintes, 
gastas para esclarecer e entender, ter-
minam resumidas a intenções de uma 
segunda conjugação, que dificilmente 
suplantarão a falta de cuidado inicial.

Muitas vezes, parece que a difi-
culdade da comunicação, uma vez 

 JrCasas/D
espositphotos
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ser... Eu sei, exatamente, o que signifi-
ca aquele olhar.

Normalmente, o resultado é cor-
reto. Especialmente porque, na ex-
periência da paixão recíproca, pouco 
importa o que se fala e o que se ouve. 
O desejo de um é quase igual ao do 
outro. De preferência, em silêncio.

Os transtornos começam lenta-
mente. Nunca simultaneamente para 
ambos. Algumas palavras sempre 
pronunciadas como manifestação de 
cuidado, começam a soar irônicas. 
Outras declarações, antes de encan-
tamento, chegam como irritação.

Difícil vencer os ruídos, uma vez 
instalados. Muitas vezes, observan-
do casais no momento da separa-
ção, na Justiça, eu conseguia perce-
ber, claramente que os dois falavam 
exatamente a mesma coisa. Ambos 
concordavam com as minhas conclu-
sões, muito próximas do que falavam. 
Deixavam a sala de audiências com 
sensação de vitória, ainda que a mi-
nha decisão fosse exatamente ratifi-
car os desejos comuns aos dois.

Se essa doença, ainda sem classi-
ficação científica, fulmina aqueles que 
já dividiram as almas, os corpos e a 
vida, causando cicatrizes definitivas, 
dores crônicas e muitas vezes levan-
do à morte, o que dizer dos demais 
mortais, a quem diariamente é impos-
to o exercício da comunicação como 
condição inicial da vida gregária?

Impor a língua do dominador é 
parte da História. Aprender a língua do 
outro para dominar e reagir, também. 
Shakespeare sintetizou o modelo hu-
mano em “A Tempestade”. Ali, Calibã 
amaldiçoa Próspero, na língua que 
dele aprendera.

Falar e ser compreendido. Ouvir a 
intenção do que se disse. É a síntese de 
um ambiente mais digno para se viver.

Aprendi, com um amigo juiz no 
Amazonas, que os índios, quando 
querem falar com suas crianças, fi-

cam de cócoras para se alinhar com 
os pequeninos. Olhar o mundo do 
mesmo lugar é um bom exercício para 
afinar uma conversa.

Ainda há, nesse cenário, reservas 
de palavras apropriadas por determi-
nados segmentos profissionais. Na 
Economia, na Medicina, na Justiça.

Certamente é muito mais grave 
uma astenia do que uma fraqueza or-
gânica. Gastar menos do que arrecada, 
seguramente é menos eficiente e sério 
do que um ajuste fiscal. E ganhar o que 
se pede na Justiça é mais banal do que 
ter o pedido julgado procedente.

Não advogo o empobrecimento 
da língua. Nem sequer a abolição de 
termos técnicos. Mas, para reduzir o 
enorme e natural abismo das dificul-
dades de comunicação, muito ajudaria 
a simplificação de algumas dessas lin-
guagens. É bom saber de onde se fala, 
mas, principalmente, para quem se fala.

Não me considero uma pessoa 
formal.   Inúmeras vezes, eu precisei 
traduzir para as partes de um proces-
so o que eu ditava na audiência. Era 
desumano obrigar que eles assinas-
sem uma folha com o resumo do que 
acontecera, sem que soubessem o 
que era uma ata ou as manifestações 
dos seus advogados.

Simplificar a linguagem jurídica, 
sobretudo quando o ouvinte for um 
cidadão sem acesso à educação, à 
cultura, à saúde e às políticas de in-
clusão, no meu modo de ver, é uma 
obrigação do magistrado.

Certa vez, ouvi, desse mesmo 
amigo amazonense, uma história 
acontecida com outra colega, quando 
assumiu uma Vara a poucos quilôme-
tros de Manaus.

Era uma ação de alimentos. O réu, 
servidor da prefeitura, tinha um con-
tracheque (coisa rara, na região). A 
maioria das ações de alimentos era 
solucionada com entrega de peixe 
salgado ou uma roça para os meni-

nos. Dinheiro pouco circulava por ali. 
Daí porque a magistrada, tranquila 
com a possibilidade de fixar a pensão 
de 30% para os três filhos do rapaz, 
mal o deixou falar.

- Mas, doutora, isso eu não posso 
pagar não.

- Não tem jeito, meu senhor. Vai 
ter que pagar.

- Pago não...
- Se não pagar, vai preso!
- Então a senhora pode me pren-

der, mas pagar eu não pago.
Atônita, acostumada às lides na 

Capital, a juíza deu uma última chan-
ce para que ele explicasse tamanha 
ousadia.

- É que eu tenho mais oito filhos 
que moram comigo, doutora. Se eu 
pagar isso que a senhora mandou, 
não vai sobrar nada pra eles...

- Oito?!  Reagiu quase aos gritos a 
eminente magistrada.

E prosseguiu:
- O senhor tem uma prole muito 

grande...
- Grande e grossa! - disparou o 

caboclo.
Adotei a história como cartilha de 

orientação: posso falar o que quero e 
da maneira que quero, desde que te-
nha ouvidos para compreender tudo o 
que quiserem me falar.

Juíza Andréa Maciel Pachá, Diretora do 
Departamento de Comunicação da Amaerj 
no biênio 2012/2013

Beatriz Cunha



   

TURISMO

Flávia Rodrigues

São Miguel dos Milagres:
o paraíso das piscinas naturais
Um cenário de águas transparentes, em pleno litoral do Alagoas, 

reúne história, belas praias e preservação ambiental 

40  Revista Fórum

Tribuna do Agreste

Praia de São Miguel dos Milagres



Eleita como uma das mais bonitas do País, a região 
norte alagoana abriga o charmoso e tranquilo 
vilarejo de São Miguel dos Milagres. O destino, 
que impressiona pelos cenários paradisíacos, 

com piscinas naturais de água cristalina, é ideal para quem 
quer fugir das areias lotadas do verão no sudeste, e está em 
busca de experiências inesquecíveis com a natureza.

Localizado na maior Área de Proteção Ambiental (APA) 
da Marinha brasileira, a Costa dos Corais, o município está 
a apenas 100 quilômetros da capital, Maceió. O local possui 
a segunda maior extensão de recifes de corais do mundo e 
se destaca pelas orlas desertas, rodeadas por coqueirais.

A encantadora costa milagrense abrange o trecho dos 
pólos turísticos alagoanos e fica entre os municípios de 
Paripueira e Maragogi. Para chegar até lá,   deve-se pegar 
um avião até Maceió ou Recife, e seguir viagem de carro pela 
rodovia AL-101. Após passar pelas cidades de Barra de Santo 
Antônio e São Luís do Quitunde, a dica é deixar a rodovia e 
virar à direita em direção a Passo de Camaragibe e Barra de 
Camaragibe. O vilarejo está logo ali, a 11 quilômetros.

Além da crescente atividade turística na região, a 
população local de aproximadamente sete mil habitantes, 
vive do comércio, da pesca, do artesanato, do plantio da 
cana de açúcar e da venda de coco.  A cidade também é 
conhecida por possuir uma das melhores culinárias do 
estado. Pratos com peixes, crustáceos, mariscos, moluscos, 
lagostas, camarões, fritada de siri, sururu, maçunim e as 
tradicionais peixadas com pirão ao molho de pimenta e leite 
de coco, merecem ser degustadas. 

A melhor época para provar as iguarias é no período do 
Festival de Frutos do Mar. Em 2014, o evento será realizado 
de 18 a 20 de abril. Outro atrativo do balneário alagoano é 
o ecoturismo, com diversas opções de roteiros, a exemplo 
de trilhas ecológicas, que passam por dentro de mangues e 
lagoas, ou cavalgadas pela orla. 

História: origem religiosa
O nome da cidade tem origem em um conto popular ala-

goano. Diz a história que, certa vez, um pescador encontrou 
na praia uma peça de madeira coberta por musgos e algas. 
Após limpá-la e descobrir que era a estátua de São Miguel 
Arcanjo, ele ficou curado de um sério problema de saúde. 
A notícia se espalhou e o lugar ficou conhecido como São 
Miguel dos Milagres.

As estruturas arquitetônicas do município contam um 
pouco da história do lugar. A visita à Igreja de São Miguel 
dos Milagres, à Capela de Santo Antônio, na região de Porto 
da Rua, ao Casaril antigo e as caminhadas pelas ruínas de 

casas e engenhos de açúcar, remete à época em que o 
território era ocupado por portugueses. 

Em meados do século XVII, os portugueses venceram 
os holandeses na disputa pelas terras. Com o fim da luta 
o povoado liderou o comércio açucareiro e coco das 
redondezas. Em 1864, o engenho foi elevado à condição de 
vila e em 1960 conseguiu sua emancipação. A conquista, 
motivo de orgulho do povo milagrense até os dias de hoje, é 
celebrada em 21 de janeiro, com a Festa do Padroeiro e, em 
7 de junho, na Festa da Emancipação

Abençoado pela natureza
As belezas naturais do local são o principal atrativo 

turístico e exercem um papel importante na vida dos 
moradores. Conhecida por suas piscinas naturais de águas 
mornas e cristalinas, a orla de São Miguel dos Milagres é 
formada pelas Praias do Riacho, Praia de São Miguel dos 
Milagres, Praia do Toque e Praia de Porto da Rua. O mar é 
bonito o ano inteiro, mas fica mais claro nos últimos e nos 
primeiros meses do ano.

Localizada no início da orla de São Miguel dos 
Milagres, a Praia do Riacho é a porta de entrada do 
município. Semi-deserta, é ideal para fazer caminhadas 
ou simplesmente relaxar na areia, sob um coqueiro. A 
dica para comer no local é o Restaurante Recanto dos 
Milagres, que também oferece serviços de hospedagem. 
Localizado a 50 metros da praia, oferece ambiente familiar 
e receptivo. Há também a charmosa Pousada Riacho dos 
Milagres, que disponibiliza acomodações de frente para o 
mar e aceita crianças. 

Logo em seguida, em forma de enseada, fica a Praia 
de São Miguel dos Milagres. O mar faz lembrar as águas 
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cristalinas do Caribe, repleto de recifes e cardumes de 
peixes coloridos. Para se hospedar próximo à região, uma 
opção é a Pousada Don Robledo.

Um pouco mais a frente está a Praia do Toque, eleita 
em 2010, pelo jornal britânico The Guardian, a terceira mais 
bonita do Brasil, somente atrás de Alter do Chão, no Pará, e 
de Fernando de Noronha, em Pernambuco. O cenário tem 
lindos coqueirais e piscinas naturais de água morna e mansa, 
perfeito para os praticantes da técnica do mergulho. O 
caminho até a região do Toque só pode ser feito através dos 
fundos das pousadas, pois não é permitido o acesso de carros 
até a areia. Isso faz com que o litoral se mantenha preservado, 
longe de ruídos e poluição. Quem visita o local naturalmente 
rústico, também se surpreende com as diferentes opções de 
restaurantes e acomodações disponíveis. 

Para saborear as típicas combinações gastronômicas 
e desfrutar da serenidade da região, a dica é a Pousada 
do Toque, eleita, em 2012, pela revista Viagem e Turismo, 
a melhor pousada de praia do Brasil. Com tratamento 
diferenciado, o local oferece charmosos bangalôs à beira-mar, 
ideais para admirar o pôr do sol, saboreando um refrescante 
drinque. Os chalés reservados propiciam um especial 
momento aos casais. Também encantadoras, as Pousadas 
Côté Sud e Amendoeira disponibilizam ambiente intimista e 
aconchegante, com agradáveis lounges à beira mar.

A orla fica completa com a Praia do Vilarejo, localizada 
em Porto da Rua. Para se hospedar no povoado, a dica é 
a pousada Villa Pantai. Apesar de ser um distrito de São 
Miguel dos Milagres, é maior e mais populoso do que o 
município. Esta é a última região que dá entrada para a costa 
milagrense, antes de chegar à foz do Rio Tatuamunha. 

Famosa na região, é nesta praia que é servida a 
moqueca alagoana no coco verde. A iguaria é prato chefe 
do Restaurante do Enildo, que também trabalha com a 
venda de artesanato. Para fechar com chave de ouro, a 
boa pedida é a combinação de cocada de forno (servida 
quente) com sorvete de tapioca. A sobremesa é deliciosa 
e foi apelidada por um cliente de “petit gateau nordestino”.

Para aproveitar os dias de sol, o turista deve evitar 
programar a viagem para o período chuvoso dos meses 
de junho a agosto. Outra dica, para quem pratica mergulho 
ou tem intenção de fazer passeios de caiaque pela orla 
milagrense, é se informar sobre a época em que a maré 
baixa acontece durante o dia. 

Projeto Peixe-Boi
O Rio Tatuamunha tem muito significado para a região, 

pois além de marcar o início do município de Porto de 
Pedras, do qual São Miguel dos Milagres fazia parte, abriga 
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Pousada Amendoeira

Pousada do Toque

Petit gateau nordestino: 
cocada e sorvete de tapioca
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TM Travel Turismo
Avenida Franklin Roosevelt, 39/416 – Centro  
Rio de Janeiro (RJ)
Tel.: (21) 2532.5270 e 2532.5917
www.tmtravel.com.br

Pousada do Toque 
Sitio Santo Antônio da Trindade  
Tel.: (82) 3295.1127 
pousadadotoque@gmail.com 
www.pousadadotoque.com.br 

Pousada da Amendoeira 
Praia do Toque 
(82) 3295.1213 / Reservas: (82) 9902.8803 
pd.amendoeira@uol.com.br 
www.pdamendoeira.com.br

Pousada Villa Pantai
Praia de Porto da Rua
(82) 3295.1152
www.pousadavillapantai.com.br

Pousada Côté Sud
Sítio Pitou s/n – São Miguel dos Milagres
(82)3295-1283
www.pousadacotesud.com.br/

Pousada Don Robledo
Rua da Praia
(82) 9308.8223
www.donrobledo.com.br

a sede do santuário do Projeto Peixe-Boi Marinho, para 
preservação da espécie. O peixe-boi é o mamífero aquático 
mais ameaçado de extinção no Brasil. Atualmente existem 
apenas 14 animais entre os municípios de Maragogi e São 
Miguel dos Milagres. 

Idealizada pelo Centro Nacional de Pesquisa e 
Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA), vinculado ao 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), a iniciativa teve início com a instalação de um 
cativeiro no estuário do Rio Tatuamunha, local de encontro 
do rio com o mar, para readaptação de filhotes órfãos.

As incursões pelas margens fluviais alagoanas – 
cerca de 10 viagens e o máximo de 70 visitantes por dia 
–, são realizadas em jangadas, já que os barcos a motor 
são proibidos, para não machucar os animais e deixar o 
ambiente o mais parecido possível com seu habitat natural. 
A jangada é conduzida por dois remadores enquanto a 
condutora, que atua como guia, passa as instruções e 
informações sobre a espécie. Cerca de 40 pescadores 
foram capacitados e credenciados pelo CMA /ICMBio. 
Assim, se no início o projeto não foi bem aceito pelo 
povoado, pois impediu a pesca local, hoje é um dos aliados 
dos ribeirinhos. Ajuda a impulsionar o turismo e traz uma 
fonte de renda adicional para a população de pescadores, 
que passou a preservar a natureza.

Realizados de 9h30 às 16h, os passeios são organizados 
pela Associação de Condutores de Turismo e Observação 
do Peixe Boi Marinho, e têm duração média de uma hora 
ao custo de aproximadamente R$35,00 por pessoa. Vale 
também a visita aos vilarejos centenários do local. 

Ecoturismo: passeios e atrações
Quem visita São Miguel dos Milagres não pode deixar de 

aproveitar as atividades de ecoturismo da região. Uma delas é 
andar de caiaque pelo mangue, melhor ainda se for sob o pôr 
do sol. A agência especializada Manati Ecoturismo oferece esta 
e outras opções de lazer, como mergulho autônomo, passeios 
de lancha e jangada e roteiros em veículos 4x4. A locação de 
beach bikes também é muito comum para quem gosta de 
admirar a paisagem e sentir a brisa da orla alagoana. 

Para quem sabe montar, a sugestão é a cavalgada pela 
areia branca e macia da costa nordestina, que proporciona 
um momento de relaxamento e diversão. Já quem prefere 
a “adrenalina”, uma ótima opção é o passeio de buggy pela 
charmosa estrada milagrense. Como veículos automotivos 
estão proibidos de circular nas praias do vilarejo, o trajeto 
é percorrido pela rodovia do município. Além da passagem 
pelas paradisíacas praias da região, os roteiros também 
podem levar os turistas às fazendas e trilhas locais. 

Com tantas atrações naturais, São Miguel dos 
Milagres é a opção mais indicada para quem busca 
dias de tranquilidade, relaxamento e contemplação da 
natureza. A TM Travel, agência de turismo conveniada à 
Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro 
(Amaerj) oferece pacotes exclusivos para associados. 
Os interessados podem fazer um roteiro especial para o 
paradisíaco balneário alagoano.

M
iguel Igreja

Passeio de jangada pelo Rio Tatuamunha
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ACONTECEU

A revista Fórum traz, nesta edição especial da 
coluna Aconteceu, os principais eventos e 
encontros associativos promovidos na gestão 
do presidente Cláudio dell´Orto, durante o biênio 

2012-2013. 
Entre outros acontecimentos, foi destaque no 

período a realização de lançamentos de obras literárias 
na sede central da Amaerj; as cerimônias da primeira e 
segunda edição do Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos 
Humanos; as Festas dos Aniversariantes do Trimestre; 
a participação de associados em eventos esportivos e 
a presença da Associação em encontros da campanha 
pelas “Diretas Já no Judiciário”.

Flávia Rodrigues

Os principais acontecimentos 
do biênio ( 2012 - 2013 )

Evento da Amaerj e Emerj reuniu especialistas em Seminário Internacional de 
Direito Penal e Criminologia

2012

Jantar em comemoração aos 58 anos da Amaerj Campanha Diretas Já no Poder Judiciário foi lançada na Amaerj

As Festa dos Aniversariantes cofraternizaram a magistratura fluminense Juiz José Eustáquio lançou livro na Amaerj
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Amaerj participou do Congresso Mundial sobre Justiça e Sustentabilidade 
Ambiental 

1º Amaerj Tennis Open reuniu magistrados em Vargem Grande

Amaerj ficou em segundo lugar no Campeonato Nacional de Futebol Master 

2012

2013

Autoridades do Judiciário , Executivo, e Legislativo prestigiaram cerimônia de 
entrega do I Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos Humanos
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Amaerj e Emerj realizaram evento em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher

Presidente da Amaerj apresentou reivindicações da classe ao ministro 
Joaquim Barbosa

Estudantes norte-americanos participaram do JuristurAmaerj buscou  apoio para PEC das Diretas Já no Judiciário na Câmara dos 
Deputados
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2013

Homenagens também marcaram as Festas dos Aniversariantes do Trimestre

A Associação criou o Fundo Sonhar Amaerj

Bailarina Ana Botafogo foi mestre de cerimônia do II Prêmio Juiza 
Patrícia Acioli de Direitos Humanos

Comitiva organizada pela Amaerj foi à Brasília prestigiar a posse do ministro Luis 
Roberto Barroso

Arquidiocese do Rio se confraternizou com representantes da magistratura 
fluminense

Amaerj promoveu animadas confraternizações e encerrou 
2013 em grande estilo

Presidente da Amaerj recebeu o Conjunto de Medalhas Pedro Ernesto
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Ada Caperuto

Iniciativa da Amaerj aproxima 
o Judiciário da sociedade

O programa “Conhecendo O Judiciário”, também 
denominado Juristur, foi instituído pela 
Amaerj há cerca de 17 anos, com o objetivo 
de contribuir para a formação profissional 

dos estudantes de Direito. Coordenado nos últimos 
três anos pelo juiz Joel Pereira dos Santos, auxiliado 
pela secretária Francisca Lima e, atualmente, pela 
funcionária Priscilla Mantuano, o Juristur é também um 
dos projetos socioeducativos do TJ-RJ de maior impacto. 
Seu objetivo “é contribuir para a formação profissional 
dos estudantes de Direito, bem como criar canais de 
comunicação com escolas e a sociedade, aproximando-
os do Poder Judiciário, promovendo conhecimento de seu 
funcionamento, fator importante e concreto para o efetivo 
exercício da cidadania”, explica o magistrado.

Há três anos, o programa passou a receber também 
alunos de escolas públicas do Rio de Janeiro. Assim, os 
resultados documentados mostram o êxito da iniciativa. Em 
2010, 414 alunos de escolas públicas e particulares e 409 
estudantes de Direito participaram do Programa. Números 
que em 2011 também foram expressivos: 545 alunos de 
escolas públicas e particulares e 357 estudantes de Direito. 
Em 2012 não foi diferente e o sucesso continuou: 531 alunos 
e 356 estudantes de Direito participaram. Fato que se repetiu 
em 2013, com 482 alunos e 593 universitários participantes. 

Cartilha da Justiça
Na véspera das visitas de escolas públicas, a 

secretária do Juristur vai até as instituições e orienta 
sobre o programa, suas finalidades e objetivos, além de 
distribuir a revista em quadrinhos “Cartilha da Justiça”. 
A publicação socioeducativa traz a história da Justiça 
contada pelo personagem Brasilzinho e, com ela, os 
estudantes recebem instruções sobre como aproveitar 

JURISTUR

Programa “Conhecendo o Judiciário” beneficiou quase dois mil estudantes nos últimos dois anos
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melhor o Juristur, além de obterem outras informações 
sobre diversos assuntos da atualidade.

A cartilha é uma iniciativa da Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), em parceria com a Amaerj 
e o Instituto Justiça & Cidadania, e conta com o patrocínio 
da Petrobras e o apoio do Governo Federal. Em 2014, 
já sob a nova gestão da AMB, presidida pelo juiz João 
Ricardo dos Santos, foi lançada a 6ª edição do livreto. 60 
mil exemplares foram emitidos para serem utilizados no 
ano letivo de 2014.

Desde 2012, os alunos são estimulados a elaborar uma 
redação sobre a visita. Os melhores textos, selecionados 
pela Secretaria de Educação, farão parte de um livro do 
Programa Juristur, que já está em produção pela Amaerj.

 



Desconto de 10% no jantar, de segunda a quinta-feira
Reservas pelos telefones: 2512-6526/2540-5019

Rua Dias Ferreira, 78, ljB - Leblon

10% de desconto no almoço, de segunda a quarta-feira
Reservas pelos telefones: 3806/6334/8556-4323

Rua da Quitanda, 86,/lj 105 - Centro

Desconto de 10% no jantar, de segunda a quinta-feira
Reservas pelos telefones: 2484-4547/2493-1595/2492-5467

Rua Érico Veríssimo, 690, lojas A e B - Jardim Oceânico

CONVÊNIOS

Seguro de Automóvel – RD Equipamentos – Empresarial
Para agendar renovação ou cotação de um novo seguro, acesse:

www.mdsbr.com.br/worksite/amaerj
Tel. (21) 213-8860/6845-0318 – Andrea Morais

Oferece 10% de desconto para pagamento à vista em dinheiro e 5% de 
desconto para pagamento no cheque pré ou cartão de crédito.

http://www.lojadeinverno.com.br

O Donne Spa Leblon oferece diversas opções de massagens faciais e 
corporais. Associados Amaerj têm 15% de desconto no pagamento à 

vista e 10% de desconto no pagamento com cartão de débito. Para mais 
informações sobre os serviços oferecidos, acesse o site  

www.amaerj.org.br.
Av. Afrânio de Melo Franco 141 - sala 502, Leblon. 

Tel.: (21)2422-2830/3215-3299.

Grife masculina Essencial de Mary Zaide oferece 15% de desconto para 
associados da Amaerj. www.essencial.tv

Associados da Amaerj têm 10% de desconto, 
sendo necessário apresentar a carteira de 

associado. Para reservas faça contato através 
dos telefones (21) 2220.0193 e 2220.3282. O 

restaurante fica no Paço Imperial, na Praça XV 
de Novembro, nº 48, Centro,  Rio de Janeiro.

Sistema de pontuação por desconto. A cada R$1,00 
em compras serão acumulados 2 pontos. O resgate 

será feito em múltiplos de 100.
Para conferir a lista completa das lojas Folic acesse a 

internet através do link: 
htpp://site.folic.com.br/verao14/lojas.php

 

Sistema de pontuação por desconto. A cada R$1,00 
em compras serão acumulados 2 pontos. O resgate 

será feito em múltiplos de 100.
Para conferir a lista completa  das lojas Checklist  

acesse a internet através do link:  
htpp://www.lojachecklist.com.br/verao14/lojas.php

A parceria da Amaerj com a escola de idiomas 
da Aliança Francesa, em Niterói, oferece aos 
associados descontos de 10% em cursos de 

francês para crianças, adolescentes  e adultos. 
A Aliança Francesa de Niterói fica na Rua Lopes 

Trovão, nº52/2º andar, no bairro de Icaraí. Para mais 
informações acesse o site www.afniteroi.com.br ou 

ligue para (21)2610-3966.
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Desconto de 15% na mensalidade e 50% na taxa de 
inscrição em todos os cursos. Confira a lista dos cursos no 

site http://migre.me/dDPjd. Avenida das Américas, 1917, 
sala 229 Bl B, Riviera Center, na Barra da Tijuca. 

Tel. (21) 3476-2106 / 9166-9687.

Seguro de vida com resgate em vida. Consulte a Murgel Life.
 Tel. (21) 2529-8862

Curso de idiomas com 10% de desconto. 
Rua da Assembleia,15/5o andar
Tel. (21) 2222-0804/9284-1847

Aulas Particulares com 10% de desconto para associados da Amaerj.
Tel. (21) 2467-6704/3045-4319/2025-1347

A oficina, localizada em São Conrado, oferece 20% de 
desconto na mão de obra para pagamento à vista e 10% 
de desconto para pagamentos parcelados em cartões 

de crédito. Av. Niemeyer, 770
Tel. (21) 3322-2055/3322-1269

A consultora de estilo Carla Cristiane oferece 10% de 
desconto no mês de aniversário do associado da Amaerj. 
Atendimento com hora marcada através dos telefones: 

Tel. (21) 9748-2509 e 7872-3110

Carla Cristiane
Consultora de Estilo

www.carlacristiane.com.br

Pousada localizada em Lumiar oferece 10% de desconto na diária 
com as três refeições incluídas.  

Contatos através do site: reservas@villasaoromao.com.br
Estrada Serra Mar (RJ 142) Km 19 – Lumiar – Nova Friburgo

www.villasaoroma.com.br

Pousada em Lumiar

Vinhos, espumantes, champagne, conhaque, armagnac importados 
e acessórios para vinhos com desconto de 10%, para qualquer 

forma de pagamento. Rua Ataulfo de Paiva, 348 lj A  
Tel. (21) 2540-9957 e 2540-9958 

Procure os consultores: Edimilson dos Santos,  
João Paulo Rodrigues e Rammon Martins 

Desconto de 10% para pagamento no cartão em 4x sem juros
Desconto de 15% para pagamento no cartão  em 3x sem juros

Pagamento em 10x sem juros com 20% de entrada
Serviço de despachante especializado para registro junto ao exército

Retirada e entrega do veículo no Rio de Janeiro. 
Estrada dos Bandeirantes, 1405, na Taquara. Tel. (21) 2426-0620 / 

2443-8495.



   

Revista Fórum  5150  Revista Fórum

Desconto de 10% no valor do rodízio, válido para todo o Brasil, de 
segunda a sábado, exceto domingos e feriados. Descontos extensivos 

aos acompanhantes. Não cumulativo com outras promoções.

No Compra Certa você pode adquirir produtos com comodidade  
e segurança, sem sair de casa e com a facilidade de pagamento  

em até 12 vezes.

Os produtos são adquiridos sem intermediários, com os melhores 
preços do mercado e entrega em todo o Brasil. As marcas trazem 

sempre produtos inovadores. Acesse o site e confira os nossos 
lançamentos.

Benefícios: • Produtos com até 30% de desconto • Pagamentos em 
12 vezes nos cartões de crédito ou à vista no boleto bancário  

• Entrega em todo o Brasil • Assistência técnica em todo o país  
• Frete para todo o Brasil

http://www.compracerta.com.br/corporativo 

10% de desconto em todas as lojas Granado
O associado da Amaerj tem 10% de desconto nas compras 

à vista em todas as lojas Granado, nos produtos PHEBO 
e GRANADO. Na linha de maquiagem PHEBO e esmaltes 

fortalecedores PINK, o desconto é de 5%.

Saraiva Livraria
Lojas: Rio Sul megastore, Barra Shopping megastore e Centro (Sete de 

Setembro). Livros Nacionais e importados (exceto livros didáticos) – 10% 
desconto. Papelaria – 10% desconto. CD’S e DVD’S – 5% desconto.

Aliança Francesa 
Oferece ao associado da Amaerj e seus dependentes o desconto de 10% 
em seus cursos regulares e intensivos, com exceção de cursos livres e 

extracurriculares, com a carga horária inferior a 2 horas semanais.

As filiais que participam desse convênio são: Barra da Tijuca, 
Botafogo, Centro, Copacabana, Ipanema, Norte Shopping, Tijuca, 

Campo Grande e Recreio.

Hertz – Aluguel de carros 
Oferece ao associado da Amaerj e seus dependentes uma tarifa 

especial para aluguel de automóveis em todo o Brasil. A Central de 
Reservas atende pelo telefone 0800-701-7300 . O magistrado deve 

falar que  é associado da Amaerj e informar o código: 1998878

Grife feminina Mary Zaide oferece 15% de desconto para associados 
da Amaerj. www.mary-zaide.com.br

A Sony oferece descontos de até 20% aos associados nas 
compras através do site: store.sony.com.br/parceiros com  

código promocional: AMAERJ

A Joalheria Luna oferece aos associados Amaerj 10% de desconto, 
para pagamentos parcelados em até dez vezes sem juros, e 20% 
de desconto, para pagamento à vista, em todos ateliês. Além da 

coleção a joalheria tem serviços como conserto de joias, rodinagem 
(banho de ouro branco), transformação  e restauro de peças 

antigas, além de confecção de peças sob encomenda.
Ipanema:  Rua Visconde de Pirajá, 351  - sala 308.

Tel.:  (21) 2541-7574
Barra:  Av. das Américas, 4200  - bloco 04 – sala 305.

Tel.:  (21) 3150-3069

CONVÊNIOS
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O restaurante oferece 20% no prato principal e 5% nas garrafas de 
vinho, tanto para compra como para consumo no restaurante. Para 

reservas faça contato através do telefone: (21) 2220-1887
Av. Erasmo Braga, 299 lj. B - Descontos mediante apresentação da 

carteira de associado.

ICARAÍ – BARRETO - FONSECA
Inglês e Espanhol

Icaraí
2622-1135
8885-1741
icarai@ccaa.com.br
Av. Roberto Silveira, 82

Barreto
2621-5757
8899-2136
barreto@ccaa.com.br
Rua Dr. Benjamin Constant, 523

Fonseca
2625-6232
8869-1741
fonseca@ccaa.com.br
Alameda São Boaventura, 820 

Botafogo
2535-3536
Rua Real Grandeza, 76

Flamengo
2558-3093
Rua São Salvador, 20

Ipanema
2513-0228
Rua Visconde De Pirajá, 318,sl. 
205 sobreloja 

Tijuca
2568-7048
Rua Haddock Lobo, 397

Maracanã
2569-3599
Rua São Francisco Xavier, 284

Ilha do Governador
2462-0711
Rua Gregório de Castro Moraes, 
1147

Campo Grande
2413-5195/2413-4458
Av. Cesário de Mello, 2411

Bangu
2401-9666
Rua Doze de Fevereiro,140

Itaipu
8460-1366
Rua Santo Eduardo, nº1 lj, 
105/107

Pendotiba
8106-3692
Estr. Caetano Monteiro,567 sl.209 

Descontos de 40% nos livros da editora e 30% em outros livros. 
Desconto mediante apresentação da carteira de associado. 

Av Presidente Antônio Carlos, 607/slj
Tel:  (21) 2262-6612/2220-2096   
*No Fórum a entrega é gratuita

Desconto de 6,5% - Linha Corolla • 6,5% - Toda a linha Hilux • 6,5% 
Toda a linha SW4 • 6,5% - Toda a linha RAV (4x4 e 4x2)

Obs: descontos a serem aplicados sobre o preço  
público sugerido Toyota

Contatos: Roberto Batissaco – (21) 3219-7070/9195-5587
Alexandre Mattos - (21) 7840-1884

Desconto de 5,0% para toda a linha Accord • 4,5% para toda a linha New 
Civic • 3.0% para toda a linha CRV • 2,5% para toda a linha City

• 2,0% para toda a linha New Fit
Descontos a serem aplicados sobre o PPS – (preço público sugerido 

Honda) Contatos: José Landy, pelos telefones: (21) 2114-0400/7847-3628

Desconto de 40% na compra de livros editados pela Lúmen Juris. Nas 
publicações de terceiros o desconto é de 25%.

Para acessar as compras na loja virtual o associado deverá digitar o 
código a seguir e obter os descontos pela internet. 

Código do associado: A360-03R0-Z000-3KA 
www.lumenjuris.com.br

Perfumes, maquiagens e tratamentos de luxo importados na 
perfumaria Free Port. Associados da Amaerj têm desconto de 10% para 

qualquer forma de pagamento.
Ipanema I - Rua Visconde de Pirajá, 243 Tel:(21)2513-0511

Ipanema II- Rua Visconde de Pirajá , 602 lj A Tel.(21)25126311
Centro - Rua do Ouvidor, 140 - Tel: (21)2232-8805

Campo Grande – Park Shopping Campo Grande lj. 105H 
Tel: (21)24147039 – www.freeportshop.com.br
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